
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst 
Onderwerp  Horizontale verantwoording archieven gemeente Maastricht 

Datum Behandeling  17 december 2019 

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen 

Aanwezig  Woordvoerders, de wethouder en twee ambtenaren. 

Woordvoerders  Mw. Lajeune (SPM), dhr. Vos (GroenLinks), dhr. Wijnands (D66), dhr. Van Est 
(50PLUS), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Schut (SP), dhr. Ijssermans 
(PVM), dhr. Frijns (SAB), mw. Van de Wouw (VVD), dhr. Brüll (CDA). 

Voorzitter  Dhr. Steijns 

Secretaris  Dhr. Jutten 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Na een korte 
introductie geeft dhr. Royen van de gemeente Maastricht een presentatie over 
de archieven gemeente Maastricht en de meest recente ontwikkelingen. 
Hierna krijgen woordvoerders gelegenheid om vragen te stellen over het 
raadsvoorstel. Deze vragen gaan onder andere over digitale beschikbaarheid, 
metadata, omgevingswet en het project om tot verbetering te komen. Vragen 
worden door dhr. Royen beantwoord. Na afloop constateert de voorzitter dat 
het stuk rijp is voor benadeling in de raadsronde en sluit hij de vergadering. 

Toezeggingen Een openstaande vraag van de SP inzake zorgplicht archievering bij SZMH 
wordt schriftelijk beantwoord. 

 
Rondebriefje Stadsronde 

Onderwerp Horizontale verantwoording archieven gemeente Maastricht 

Datum 4 december, 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar AAJ Royen 
Telefoonnummer: 043-354332 
Albert.Royen@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de kwaliteit van de gemeentelijke 
archivering. Hier is door het RHCL een onderzoek naar uitgevoerd. Er zijn 
verbeterpunten geconstateerd. In de vorm van een verplicht verbeterplan wordt 
inzicht gegeven in de maatregelen die moeten leiden tot de gewenste 
verbeteringen. Zowel het onderzoeksrapport van de RHCL als het verbeterplan 
dienen, na vaststelling door de raad, aan de provincie te worden aangereikt. 
De provincie houdt, als bepaald in de wet Revitalisering Generiek Toezicht, 
toezicht op de wijze waarop gemeenten archieven beheren. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  



 

 

 

 

 

 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

- 

Inhoud  In het kader van de wet Revitalisering Generiek Toezicht houdt de provincie 
toezicht op de wijze waarop gemeenten archieven beheren. De provincie 
gebruikt hiervoor de informatie waarmee het college zich naar de raad 
verantwoord. Voor deze verantwoording zijn door de VNG kritieke prestatie 
indicatoren (KPI's) ontwikkeld. 

Door de vragen, behorend bij de KPI's, te beantwoorden wordt inzicht 
verkregen in de kwaliteit van de archieven. Het RHCL heeft het onderzoek 
uitgevoerd. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Nee. 

Vervolgtraject Na de informatieronde volgen raadsronde en raadsvergadering. Het 
raadsbesluit dient dan samen met het betreffende onderzoek en het 
verbeterplan aan de provincie te worden aangereikt. 

 


