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STATUS VOORSTEL 
 

 Ter kennisname  Oriënterend   Besluitvormend 

BESLISPUNTEN 
 

Het Algemeen Bestuur wordt verzocht de derde voortgangsrapportage “Voortgangsrapportage archief- en 

informatiebeheer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant over 2020-2021” vast te stellen en opdracht te geven 

voor de uitvoering ervan.  

 

TOELICHTING 
 

Het 3de voortgangsverslag is een actualisatie van het verbeterplan uit 2020 dat is opgesteld als gevolg van het 
inspectieverslag 2019. De huidige voortgangsrapportage geeft een concreet beeld van eerder geconstateerde 
aandachtspunten en het gevoerde beleid ten aanzien van informatie- en archiefbeheer over 2021 en 2022 binnen 
VRMWB.  
 
De archivaris heeft hierop gericht advies gegeven en beoordeelt deze procesmatig als concreet en realistisch. Een 
inhoudelijk oordeel vanuit de archief wettelijke kaders, zal de archivaris uiteenzetten in het hierop volgende KPI-
verslag. In het Algemeen Bestuur van 30 september 2021 is aangegeven dat de eerstvolgende KPI verslag in juli 
2022 aangeboden zou worden aan het Algemeen Bestuur. In overleg met de archivaris wordt deze verwacht in 
september 2022, waarna het wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur VRMWB.  
 
Overeenkomstig met de in april 2019 vastgestelde Archiefverordening, artikel 9, legt het Dagelijks Bestuur met het 
verslag verantwoording af voor de uitvoering van de taken aan het Algemeen Bestuur (horizontale verantwoording). 
De in het verslag opgenomen aanbevelingen zijn vertaald naar een verbeterplan met actiepunten die de afdeling 
Informatisering verder zal oppakken. Na bestuurlijke vaststelling, dient een afschrift van dit voortgangsverslag aan de 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toegezonden te worden; op basis hiervan voert het interbestuurlijk toezicht 
(IBT) Noord-Brabant verticaal toezicht uit. 
 
Na instemming door het Algemeen Bestuur zal de monitor en het verbeterplan worden toegezonden aan de Provincie 
Noord-Brabant. De Provincie zal op haar beurt deze informatie gebruiken bij de uitoefening van het archieftoezicht in 
het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. 
   

BIJGEVOEGD 
 

Derde voortgangs-, en verbeterrapportage “Voortgangsrapportage archief- en informatiebeheer Veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant over 2021-2022” 

 


