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ONDERWERP

Tweejaarlijks inspectierapport van het Zeeuws Archief over informatiebeheer
Geachte raad,
Als bijlage ontvangt u ter kennisname het tweejaarlijks inspectierapport van het Zeeuws
Archief dat gaat over de manier waarop ons college zorgt voor (de organisatie met betrekking
tot) het informatiebeheer.
Het Zeeuws Archief stelt vast, dat de gemeente de laatste jaren veel in het informatiedomein
heeft geïnvesteerd, door het aanstellen van verschillende functionarissen op het gebied van
informatiebeheer en -beveiliging. Het Zeeuws Archief ziet verder dat wij eraan werken om de
governance rondom de informatiehuishouding beter te organiseren en het informatiebewustzijn
en de informatievaardigheden van de medewerkers te vergroten. Ook de fysieke en
technische voorzieningen voor het informatiebeheer worden over het algemeen in orde
bevonden.
Het Zeeuws Archief heeft daarnaast nog een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen
zullen wij laten integreren in de processen en de diverse actieplannen van de organisatie, met
uitzondering van de aanbeveling om aan Data Protection Impact Assessments (DPIA's) en
andere audits archiefaspecten toe te voegen. De noodzakelijke aandacht voor archiefaspecten
zullen wij op een andere wijze borgen. Ook de aanbeveling om deurdrangers te plaatsen
nemen wij niet over, omdat dit anders belastend zou zijn voor medewerkers die deze ruimtes
in- en uitgaan met karren en steekwagens. Een goede instructie voor het consequent
handmatig sluiten van deuren is naar onze mening voldoende.
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Met het beschikbaar stellen van het jaarverslag voldoen wij aan onze verantwoordingsplicht
als bedoeld in artikel 3 van de Archiefverordening Vlissingen 2020.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris,
de burgemeester,

R.G. Hendrikse

drs. A.R.B. van den Tillaar
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