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Verslag informatiebeheer 2019

Inleiding
In dit document breng ik, als waterschapsarchivaris verslag uit aan het college van Dijkgraaf en
Heemraden van het Waterschap Vallei en Veluwe, over de uitoefening van het toezicht op het beheer
van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, zoals vastgesteld in
artikel 20 van de Archiefverordening.

Toezicht en advisering
Vanwege de beweging naar een nieuwe manier van werken per 1 januari 2020 is er weinig contact
geweest tussen Gelders Archief en het Waterschap, ook vanwege het traject doorontwikkeling BO-IM.
In dat kader is begin 2019 afgesproken dat de gespreks- en adviescyclus maar beperkt zou worden
uitgevoerd. In 2019 heeft Joost Salverda (adviseur digitaal informatiebeheer) enkele keren overlegd
met teamleider Rien van Ravenhorst en senior medewerker Chantal Brugman van team DIV. Ook
Richard de Klerk, Beleidsmedewerker van de team Informatisering schoof tijdens deze gesprekken aan.
Zoals eerder gemeld waardeer ik de verbinding binnen het waterschap tussen DIV en Informatisering
zeer t.a.v. digitale archivering.

Koppeling PowerBrowser – PowerZIS en vervanging Verseon
In 2019 werd Powerbrowser in gebruik genomen evenals de koppeling met PowerZIS. Registratie en
archivering vindt plaats in PowerBrowser, documenten komen in PowerZIS. Vraag is of het gehele
proces in PowerBrowser past, of dat het wellicht breder is. Aandachtspunt is daarbij de koppeling met
Verseon ten aanzien van archivering. In 2020 zal het Gelders Archief verder in gesprek gaan met het
waterschap over vervanging van Verseon.

Documentaire principes
De documentaire principes zijn klaar. Een en ander is besproken binnen DIV en het kennisteam. De
totstandkoming was een samenwerking tussen DIV en Informatisering wat ons inziens zeer positief is.
Het document wordt met het Gelders Archief gedeeld na vaststelling.

Video/audio opnemen in e-Depot
Audiobestanden worden nu gearchiveerd bij Maximedia. Vraagpunt blijft hoe deze archieven duurzaam
te bewaren en op termijn eventueel over te brengen naar een e-Depot. Hierover zal op termijn verder
afstemming met het Gelders Archief plaatsvinden.

Verwijderen id-bewijzen in Verseon
Ten aanzien van grondaankopen zijn er op dit moment id-bewijzen opgeslagen in Verseon. Vanwege
de AVG bestaat de mogelijkheid dat deze verwijderd moeten worden. Indien de dossiers m.b.t.
grondaankopen blijvend te bewaren zijn, biedt de wet daar ruimte voor.

Vernietiging archiefbescheiden
In 2019 is een machtiging tot vernietiging afgegeven voor te vernietigen archiefbescheiden van het
voormalig waterschap Vallei en Eem, conform het Besluit Informatiebeheer Waterschap Vallei en
Veluwe. Dit betreft archief van het Heemraadschap van rivier de Eem en Slaperdijk welke in
bewerking zijn bij het Gelders Archief. In 2020 vindt daadwerkelijke vernietiging plaats via het Gelders
Archief. Waarna er een verklaring van vernietiging zal worden opgesteld waarvan een afdruk aan het
waterschap wordt toegezonden.

Inspectie 2020
In het periodiek overleg worden de archiefinhoudelijke aandachts- en actiepunten voor 2020
besproken op basis van de archief KPI 2019. Hieruit komt een in samenspraak en op maat gemaakt
inspectieplan voort.
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