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Geacht college ,
InleidingHierbij ontvangt u mijn verslag over het uitgevoerde horizontale toezicht in 2021 ophet informatie- en archiefbeheer van uw organisatie . Artikel 21 van de
Archiefverordening gemeente Woudenberg bepaalt dat de gemeentearchivaris verslag
uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders betreffende de uitoefeningvan het toezicht op de niet - overgebrachte archieven . Met dit verslag legt het collegeverantwoording af over de zorg van het informatie- en archiefbeheer , aan degemeenteraad .
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Uw kenmerk

BeoordelingOp basis van de stand van zaken van het opgestelde Verbeterplan en de gesprekkendie zijn gevoerd met medewerkers van uw organisatie luidt mijn beoordeling over deperiode 2021 (2022 ) : voldoet deels . Er wordt hard gewerkt en er worden weliswaarstappen in de goede richting gezet , maar er is nog veel voor verbetering vatbaar.Het verslag is op feiten gecheckt door uw senior DIV- medewerkster en de aanvullingen
zijn overgenomen . Uiteraard ben ik bereid om het verslag nader toe te lichten.

24 juni 2022

VervolgIk stel het op prijs om een reactie op dit verslag te ontvangen en te wordengeformeerd over uw verantwoording aan de gemeenteraad . In het kader vaninterbestuurlijk toezicht dient u deze toezichtinformatie eveneens toe te zenden aanGedeputeerde Staten van de provincie Utrecht . Ik adviseer u om de meest recente
versie van uw Verbeterplan toe te voegen als bij lage .
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Met vriendelijke groet ,

gemeentearchivaris
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