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Besluit van algemene strekking
Overige

Onderwerp
Archiefbeheer BghU.
Te besluiten om
1. Vaststellen van de Beheersregels Informatiebeheer BghU.
2. Vaststellen van het geactualiseerde Mandaatregister en Mandaatbesluit.
Inleiding/ probleemstelling
Het Utrechts Archief (HUA) heeft als toezichthouder in een jaarverslag de voortgang van het archiefbeheer
bij BghU voor het jaar 2019 in hoofdlijnen beoordeeld. In dit jaarverslag stipt HUA met een
verkeerslichtenrapportage de stand van zaken aan, waarbij sommige punten al meerdere jaren in het
verslag terugkomen. Hoewel er in de afgelopen jaren stappen zijn gezet, waren deze stappen niet
afdoende om een goedkeuring van het HUA te verwerven.
BghU is een organisatie die zich vooral richt op de uitvoering van haar belastingtaken. We hebben niet de
formatie om een functionaris volledig vrij te spelen om het beheer van het archief intensief op te kunnen
pakken. Dit komt ook terug in punt 2017-4 van het jaarverslag. We willen graag (extra) middelen inzetten
om het beheer van informatie beter te borgen in de organisatie.
Met externe ondersteuning zijn de Beheerregels Informatiebeheer BghU opgesteld, op basis van
interviews en beleidstukken uit de organisatie. Hiervoor zijn de Beheersregels Informatiebeheer van Het
Utrechts Archief als voorbeeld genomen. En per brief zijn aan HUA de concept Beheersregels
Informatiebeheer aangeboden en de gemaakte keuzes toegelicht. Beide documenten zijn ter advies en
goedkeuring voorgelegd aan HUA. We hebben van HUA op 16 maart een positieve reactie, inclusief een
paar kleine wijzigingen, ontvangen op onze advies-vraag. Deze suggesties zijn in bijgevoegd document
verwerkt.
Eveneens heeft de externe specialist advies gegeven over de actualisatie van het huidige Mandaatregister
en het Mandaatbesluit. Samen met deze memo legt BghU het aangepaste Mandaatregister en
Mandaatbesluit ter vaststelling aan het bestuur voor.
Beoogd effect
BghU wil graag voldoen aan de eisen die de toezichthouder aan het archiefbeheer stelt. Het opstellen van
beheersregels en een aanpassing van het mandaatregister zijn verbeterpunten uit het jaarverslag van
HUA, over het jaar 2019, tevens besproken in de bestuursvergadering van 8 oktober 2020. Het betreft de
punten ‘regelgeving informatiebeheer (2016-1)’ en ‘mandaatregister (2017-2)’. Deze twee verbeterpunten
zijn gerealiseerd. De Beheersregels Informatiebeheer BghU moeten worden vastgesteld door het bestuur.
Financiën
In de bestuursvergadering van 8 oktober 2020 werd, naar aanleiding van het jaarverslag van HUA over het
jaar 2019, om ruimte gevraagd voor een versterking van het archiefbeheer; financieel of met inzet van
deskundige hulp vanuit de deelnemers. Deze was niet direct maar indirect voorhanden bij Nieuwegein.
Met deze inhuur wordt naast de opgestelde beheersregels een geactualiseerd mandaatregister
achtereenvolgend nog een risicoanalyse, capaciteitsanalyse, handboek vervanging en een
vervangingsbesluit opgesteld.

Risico’s
Zonder vaststelling van de ‘Beheersregels Informatiebeheer BghU’ door het bestuur, kan BghU niet aan de
eisen van het HUA (en de Archiefwet) voldoen.
Bijlagen
1. Beheersregels Informatiebeheer BghU
2. Mandaatregister BghU onderdeel Informatievoorziening 15-2-2021 (Schone versie)
3. Mandaatregister BghU onderdeel Informatievoorziening huidig versus nieuw 15-2-2021
4. Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit BghU – aanpassing versie 1-3-2021
5. Toelichting bij actualisatie mandaatregister en mandaatbesluit

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van donderdag 1 april,
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