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Linda Haafkens

Van: Linda Haafkens

Verzonden: maandag 10 oktober 2022 11:45

Aan: Duncan Ruseler; Magda Jansen; Henk-Jan Molenaar; Daphne de Kruif; Moniek van de Graaf

Onderwerp: Toelichting nav vraag bij B&W voorstel Interbestuurlijk toezicht Informatie- en archiefbeheer

Hoi Duncan, 
 
Zoals besproken. 
 
Annet Uithof geeft het volgende aan:  
Het collegevoorstel heeft betrekking op het toezichtsverslag en het verbeterplan van juni 2022. De versie van juni zal derhalve aan de raad worden 
aangeboden. De versie van september is ter informatie meegestuurd zodat het college kennis kan nemen van de meest actuele stand van zaken.  
 
-- 
 
VRAAG vanuit het college: 
•             Interbestuurlijk toezicht Informatie- en archiefbeheer: het CA spreekt over een verbeterplan, maar er zitten twee versies bij (maart en september) en 
het toezichtsverslag wat erbij zit dateert van juni 2022. Het lijkt mij wenselijk om in het CA de relatie tussen de verschillende versies van het verbeterplan te 
benoemen. Of alleen verbeterplan-versie-september naar de raad gaat, of dat beide versie naar de raad gaan, in beide gevallen is dit relevant omdat het 
toezichtsverslag van juni ook verwijst naar een al bestaand verbeterplan. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
  
Linda Haafkens 

Beleidsmedewerker Privaatrecht l Team Beleid & Advies 
Gemeente Woudenberg 
 

  
T (033) - 286 917 9  
T 14033 (receptie) 
Werkdagen: Donderdag niet aanwezig 
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Van: Duncan Ruseler <d.ruseler@woudenberg.nl>  

Verzonden: zondag 9 oktober 2022 21:30 

Aan: Linda Haafkens <l.haafkens@woudenberg.nl> 

Onderwerp: FW: B&W 11 oktober 

 

Twee bespreekpunten. Maarsbergseweg en toezicht informatie- en archiefbeheer. Kan jij de vraag nog uitzetten bij Annet?  
 
Met vriendelijke groet,  
  
Duncan Ruseler 
Gemeentesecretaris 
Gemeente Woudenberg 
06 – 381 64 499 
 
Secretariaat (Liesbeth Davelaar)  
033 286 91 76 
 
Postbus 16 
3930 EA Woudenberg 
 
 
 
 

Van: Moniek van de Graaf <m.vandegraaf@woudenberg.nl>  

Verzonden: zondag 9 oktober 2022 20:47 

Aan: Magda Jansen <m.jansen@woudenberg.nl> 

CC: Daphne de Kruif <d.dekruif@woudenberg.nl>; Henk-Jan Molenaar <h.j.molenaar@woudenberg.nl>; Duncan Ruseler <d.ruseler@woudenberg.nl> 

Onderwerp: Re: B&W 11 oktober 

 

Hee collega’s, 

 

Ik sluit me aan bij H-J. 

 

Moniek  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Op 9 okt. 2022 om 20:20 heeft Magda Jansen <m.jansen@woudenberg.nl> het volgende geschreven: 

  

Ha allemaal, 

 

Graag ook vanuit mijn kant de Maarsbergseweg 51 op bespreken. En wel vanwege het feit dat opslag ook weer andersoortige risico’s met zich meebrengt. 

Ik heb Kimm gevraagd eea te checken. Hopelijk heb ik daar dinsdag terugkoppeling van.  

 

Groet! 

 

 

Burgemeester Woudenberg 

 
Van: Daphne de Kruif <d.dekruif@woudenberg.nl> 

Verzonden: Sunday, October 9, 2022 1:42:04 PM 

Aan: Henk-Jan Molenaar <h.j.molenaar@woudenberg.nl>; Magda Jansen <m.jansen@woudenberg.nl>; Moniek van de Graaf 

<m.vandegraaf@woudenberg.nl>; Duncan Ruseler <d.ruseler@woudenberg.nl> 

Onderwerp: RE: B&W 11 oktober  

  

Goedemiddag collega’s en Duncan ����,  

  

Bespreekpunten: 

• Interbestuurlijk toezicht Informatie- en archiefbeheer: sluit ik mij aan bij Henk-Jan 

• Maarsbergseweg 51: in hoeverre kunnen wij waarborgen dat de functie “statische opslag” wordt. Mogen wij dat zoals in dit advies als voorwaarde 

stellen en indien nodig kan daar dan dus op gehandhaafd worden? En heeft de ondernemer ook de intentie uitgesproken om het bij deze functie te 

behouden en niet kortstondig opslag te faciliteren? Bij een al drukke weg wel belangrijk. Aansluitend in de brief staat dat überhaupt statische 

opslag in bestemmingsplan Buitengebied alleen mogelijk is. Als dit zo is, lijkt het mij goed dit ook in het CA te verwerken.  

  

Geniet allen nog van uw zondag en tot morgen! 

  

Groet  

  

Van: Henk-Jan Molenaar <h.j.molenaar@woudenberg.nl>  

Verzonden: zaterdag 8 oktober 2022 21:27 

Aan: Magda Jansen <m.jansen@woudenberg.nl>; Moniek van de Graaf <m.vandegraaf@woudenberg.nl>; Daphne de Kruif <d.dekruif@woudenberg.nl>; 

Duncan Ruseler <d.ruseler@woudenberg.nl> 

Onderwerp: B&W 11 oktober 
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Hoi collega’s, 
  
In GO staat twee keer het agendapunt ‘Beoordeling Interbestuurlijk toezicht Informatie- en archiefbeheer’. Beide mapjes bevatten niet dezelfde 
stukken, onder de bovenste versie staan namelijk de stukken over de bestuurlijke reactie op het rekenkamerrapport over de 
belastingsamenwerking Woudenberg-Scherpenzeel. Dit even als aandachtspunt. 
  
Als bespreekpunt wat mij betreft: 

• Interbestuurlijk toezicht Informatie- en archiefbeheer: het CA spreekt over een verbeterplan, maar er zitten twee versies bij (maart en 
september) en het toezichtsverslag wat erbij zit dateert van juni 2022. Het lijkt mij wenselijk om in het CA de relatie tussen de 
verschillende versies van het verbeterplan te benoemen. Of alleen verbeterplan-versie-september naar de raad gaat, of dat beide versie 
naar de raad gaan, in beide gevallen is dit relevant omdat het toezichtsverslag van juni ook verwijst naar een al bestaand verbeterplan. 

  
Goede zondag! 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Henk-Jan Molenaar 

Wethouder 
Gemeente Woudenberg 

 
T 14033 

  
  


