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Zaak / doc nr  Z-20-108898 - 268065 

Onderwerp  Vaststellen openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 januari 2020 

Portefeuillehouder   

Afdeling  TM Bestuur en Management Ondersteuning 

Het College van   
burgemeester en wethouders  De openbare besluitenlijst B&W d.d. 14 januari 2020 vast te stellen. 

besluit   

Samenvatting   

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-081659 - 247288 

 
 

Onderwerp  Vaststelling archiefverslag en aanbieding aan gemeenteraad en provincie 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van  1. Het archiefverslag 2017-2018 vast te stellen. 

burgemeester en wethouders  2. In te stemmen met de geplande acties, zoals die staan op bijlage 2 bij 

besluit  dit voorstel, om de achterstanden in het Informatiebeheer in te lopen. 
  3. Het archiefverslag ter kennis te brengen van de gemeenteraad en ten 
  behoeve van het interbestuurlijk toezicht door de provincie toe te 

  zenden aan de provinciaal archivaris. 

Samenvatting  Het archiefverslag is het document dat u op grond van artikel 8 van de 
  Archiefverordening aanbiedt aan de gemeenteraad en waarin u verslag doet van 
  de wat u hebt gedaan als zorgdrager voor het gemeentelijk 
  informatiebeheer. Uw college is op grond van de Archiefwet belast met de zorg 
  van de gemeentelijke archieven. Het 'Verslag Archief KPI's 2017-2018' waarin 
  de archivaris rapporteert over het beheer van de overgebrachte archieven en het 
  toezicht op het beheer van de nog niet overgebrachte archieven is onderdeel 

  van uw archiefverslag. 

Besluit  Akkoord (Ongewijzigd besloten). 

Zaak / doc nr 

 

Z-19-095968 - 231794 

 
 

Onderwerp  Vaststelling beheerregeling informatiebeheer Hillegom 2020 

Portefeuillehouder  Dhr. J. van Rijn, wethouder 

Afdeling  TM Informatiebeleid en beheer 

Het College van  
1 De beheerregeling informatiebeheer Hillegom 2020 vast te stellen burgemeester en wethouders  

  

besluit   

Samenvatting  Burgemeester en wethouders zijn op grond van de Archiefwet belast met de 
  zorg voor de archieven en moeten daarvoor beheerregels vaststellen. De tekst 
  van het huidige Besluit Informatiebeheer Hillegom 2012 sluit niet meer aan bij 
  de laatste wijzigingen in de Archiefwetgeving. Door de VNG is een nieuwe model 
  Beheerregeling Informatiebeheer opgesteld ter vervanging van het verouderde 

  Besluit Informatiebeheer. De belangrijkste wijzigingen gaan over de instelling 
   



 
van het Strategisch Informatie Overleg, duidelijkere omschrijving van de 

verantwoordelijkheden van de beheerder en een opsomming in welke gevallen 

er mededeling moet worden gedaan aan de archivaris en wanneer advies moet 

worden gevraagd. 
 

Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten).  
 
 

 
Zaak / doc nr Z-19-108005 - 263381 

 
Onderwerp Rapportage GW artikel 213a Beheersbaar tot stand komen onderhoudsplannen 

 
Portefeuillehouder Dhr. A. van Erk, burgemeester 

 
Afdeling TM Control 

 
Het College van      Het onderzoeksrapport "Waarderend onderzoek naar het beheersbaar tot stand 

burgemeester en wethouders      komen van onderhoudsplannen voor kapitaalgoederen in de gemeenten  
besluit Hillegom, Lisse en Teylingen" vast te stellen. 

 
Samenvatting De drie colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben 

opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de kansen voor verdere 

professionalisering rondom het beheersbaar tot stand komen van 
onderhoudsplannen. Deze opdracht is in het Onderzoeksplan 2019 vastgelegd. 

Voor dit onderzoek is gekozen voor de methode van waarderend onderzoeken. 

Als kader is aansluiting gezocht bij het kwaliteitsmodel dat de HLT-organisatie 

hanteert, namelijk het Overheidsontwikkelmodel (OO-model). De belangrijkste 

succesfactoren die uit het onderzoek naar voren komen zijn portefeuillehouder 

betrekken in het proces, scenario's vooraf voorleggen en toepassen financiële 

kaders. Het verantwoordelijk team binnen het domein Buitenruimte, Beheer, 

heeft op basis van het onderzoek een ontwikkelplan geschreven om de 

succesfactoren breder te implementeren. Gestart wordt met het benoemen van 

een procescoach. Het verder implementeren van het handboek en het eigen 
maken van het proces door de medewerkers zijn de stappen tot en met het 

derde kwartaal 2020.  
Het college stelt de rapportage vast. 

 
Besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten). 


