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1. Inleiding
Voor u ligt de Totaalrapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2018-2019. De Provincie Limburg heeft
het IBT vanaf 2017 herijkt, met als onderdeel daarvan een openbare verslaglegging van de
bevindingen. Een verslaglegging die gericht is op het verstrekken van informatie aan Provinciale
Staten, geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. In deze inleiding volgt een korte introductie
op het IBT en op de opzet van deze totaalrapportage in relatie tot de rapportage over de vorige
toezichtcyclus. In de hoofdstuk 2 treft u een totaalbeeld over de periode 2018-2019 aan en een
globaal beeld per toezichtdomein. In hoofdstuk 3 is gedetailleerde informatie per toezichtontvanger
(gemeenten, Waterschap en gemeenschappelijke regelingen) te raadplegen.
Interbestuurlijk Toezicht nu en in de toekomst
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is het toezicht tussen verschillende overheidslagen. De Provincie
Limburg houdt toezicht op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap Limburg.
Gemeenteraadsleden controleren naast de autonome taken van gemeenten ook de uitvoering in hun
gemeenten van enkele medebewindstaken (horizontaal toezicht). De Provincie Limburg toetst dit
vervolgens ook periodiek (verticaal toezicht). Zo zorgen gemeenten, waterschap, gemeenschappelijke
regelingen en Provincie samen voor een goed openbaar bestuur.
Per 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) in werking getreden. Het doel
van de Wrgt is om het IBT eenvoudiger en transparanter te maken dan in de periode voor 2012 het
geval was. Uitgangspunt van het IBT nieuwe stijl is onderling vertrouwen en daarop aansluitend een
sobere en terughoudende uitvoering van het toezicht en een benadering op basis van risico’s. Het
provinciale generieke toezicht in Limburg kent vier domeinen: (1) Ruimtelijke Ordening en
Omgevingsrecht; (2) Informatie- en archiefbeheer; (3) Erfgoed (monumentenzorg); en (4) Huisvesting
verblijfsgerechtigden.
De Wrgt is in 2017 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
geëvalueerd. Mede op basis van deze evaluatie is in het Interbestuurlijk Programma (IBP; februari
2018) tussen Rijk en medeoverheden (VNG, IPO en Unie van Waterschappen) een passage
opgenomen over modernisering van het toezicht. Onder leiding van de Rijksoverheid wordt samen
met de medeoverheden gewerkt aan de Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht. Met deze
agenda wordt primair ingezet op een beleidsmatige verandering van het toezicht door de primaire
toezichthouder. Zo wordt het interbestuurlijk toezicht maatschappelijk relevanter gemaakt zonder al te
stevige systeemingrepen. Meer informatie is te verkrijgen via de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2018/12/21/agenda-toekomst-van-hetinterbestuurlijk-toezicht.
Naast de modernisering van het toezicht zijn er ontwikkelingen die in de komende jaren (mogelijk) van
invloed zijn op de uitvoering van het IBT door provincies: de inwerkingtreding van de Omgevingswet
(de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening en de Monumentenwet gaan
daar in op), het bij de tijd brengen van de Archiefwet 1995 en de verdergaande digitalisering van de
samenleving en daarmee ook van de overheid. Zowel de modernisering van het toezicht als de
genoemde maatschappelijke veranderingen en wetswijzigingen, zullen in 2020-2021 zijn beslag
krijgen in de werkwijze van het IBT in de Provincie Limburg. In de volgende totaalrapportage(s) zal
daarover gerapporteerd worden.
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Leeswijzer Totaalrapportage 2018-2019
De vorige totaalrapportage besloeg de periode 2017-2018, gebaseerd op de uitvraag bij gemeenten
via het nieuwe digitale systeem. Die uitvraag in de vorige toezichtcyclus is gebruikt voor het uitvoeren
van een risicoanalyse, die geresulteerd heeft in een overzichtelijke stoplichtrapportage over de vier
toezichtdomeinen. Zoals hierboven aangegeven heeft de Provincie Limburg het IBT vanaf 2017
herijkt. Dat betekent voor de rapportage dat de basis is gelegd door middel van het digitale systeem,
en dat de presentatie door middel van een stoplichtrapportage een proces van trial and error is in
gezamenlijkheid met de toezichtontvangers. Concreet is er in deze rapportage een wijziging qua
presentatie: de stoplichtrapportage is uitgebreid met een categorie. Het totaalbeeld bestaat in deze
rapportage (en in de rapportages van de komende jaren) uit vijf kleuren. De legenda ziet er daarmee
als volgt uit:
Geen of (zeer)
beperkte
taakbehartiging

Matige
taakbehartiging

Voldoende
taakbehartiging

Goede
taakbehartiging

Informatie niet
geleverd /
(vooralsnog) geen
beoordeling

In de vorige rapportage bestond de categorie “voldoende taakbehartiging” nog niet. De provincie heeft
vanuit de toezichthoudende rol ervoor gekozen om deze categorie toe te voegen, omdat toezicht
gehouden wordt op de uitvoering van medebewindstaken, waarbij slechts sprake is van een goede
taakbehartiging als (nagenoeg) alles op orde is. Met deze extra categorie is er meer ruimte voor
nuance en is het ook duidelijker welke toezichtontvanger de zaken goed op orde heeft en welke
voldoende op weg zijn daarheen.
In de onderhavige toezichtcyclus is de rapportage van 2017-2018 voor de domeinen Ruimtelijke
Ordening & Omgevingsrecht en Informatie- en archiefbeheer gebruikt als basis voor
voortgangscontactmomenten in 2019 bij 31 respectievelijk 17 gemeenten. Deze
voortgangsgesprekken en de toevoeging van een categorie hebben geleid tot de samenvatting met
een kleur en bijbehorende kwalificatie. In paragraaf 2.1 is hiervan een totaalbeeld te zien. Voor het
toezichtdomein Huisvesting verblijfsgerechtigden geldt een andere cyclus, te weten een halfjaarlijkse.
Voor dit toezichtdomein volgt dus net als in de voorgaande rapportage een overzicht met daarin een
overzicht van de stand van zaken bij alle 31 gemeenten. Voor Monumentenzorg was er op basis van
de rapportage 2017-2018 geen aanleiding om over 2018-2019 een nieuwe uitvraag te doen. De
benodigde frequentie om ten aanzien van dit onderwerp goed toezicht te kunnen houden, wordt nog
nader bekeken.
Tot slot, voor Informatie- en archiefbeheer is een vragenlijst uitgezet en een risicoanalyse uitgevoerd
bij 27 gemeenschappelijke regelingen en het Waterschap. Ook dit wordt middels een
stoplichtrapportage en een toelichting gepresenteerd (zie paragraaf 2.1 en 2.3).
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2. Voortgangsrapportage 2018-2019
Dit hoofdstuk geeft een totaalbeeld van de mate van taakbehartiging door de 31 Limburgse
gemeenten. Ook volgt de mate van taakbehartiging door het Waterschap Limburg en 27 Limburgse
gemeenschappelijke regelingen (volgende pagina). Tekstuele uitleg volgt in de paragrafen 2.2 tot en
met 2.4 en gedetailleerde informatie per toezichtontvanger is te vinden in hoofdstuk 3.
2.1 Totaalbeeld
Totaalbeeld Limburgse gemeenten
Toezichtdomein
Ruimtelijke
Ordening &
Omgevingsrecht
T/m najaar 2019

Informatie- en
archiefbeheer

Erfgoed
(Monumentenzorg)

T/m najaar 2019

Geen uitvraag in
2018-2019

Beek
Beekdaelen
Beesel
Bergen
Brunssum
Echt-Susteren
Eijsden-Margraten
Gennep
Gulpen-Wittem
Heerlen
Horst a/d Maas
Kerkrade
Landgraaf
Leudal
Maasgouw
Maastricht
Meerssen
Mook en Middelaar
Nederweert
Peel en Maas
Roerdalen
Roermond
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein
Vaals
Valkenburg
Venlo
Venray
Voerendaal
Weert
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Huisvesting
Verblijfsgerechtigden
e
e
2 helft
1 helft
2018
2019

Legenda (herhaling)
Geen of (zeer)
beperkte
taakbehartiging

Matige
taakbehartiging

Voldoende
taakbehartiging

Goede
taakbehartiging

Informatie niet
geleverd /
(vooralsnog) geen
beoordeling

Voor het onderdeel Huisvesting verblijfsgerechtigden kent de legenda een andere invulling; zie pagina
9-10 voor meer uitleg.
Totaalbeeld Waterschap Limburg en 27 Limburgse gemeenschappelijke regelingen op domein
Informatie- en archiefbeheer
0. Waterschap Limburg

14. Reinigingsdiensten RD4

1. Belastingsamenwerking

15. Servicecentrum MER

Gemeenten en Waterschap
2. Duits-Nederlands

16. Shared Service Center

Grenspark Maas-Swalm-

Zuid-Limburg

Nette
3. Eurode

17. Sociaal domein
Limburg-Noord

4. GGD Zuid-Limburg

18. Sociale werkvoorziening
Midden-Limburg Westrom

5. Het Gegevenshuis

19. Stadsregio Parkstad

6. ICT Noord- en Midden-

20. Toezicht op het primair

Limburg
Limburg

openbaar onderwijs

7. Intergemeentelijke Sociale

21. Veiligheidsregio Limburg-

Dienst Brunssum-

Noord en

Onderbanken-Landgraaf

GGD Limburg-Noord

8. ISD Kompas

22. Veiligheidsregio
Zuid-Limburg

9. Intergemeentelijke

23. Waterschapsbedrijf

Werkvoorziening Gennep

Limburg

en Mook en Middelaar
10. Kredietbank Limburg

24. Werkgeversservicepunt
Parkstad Limburg

11. Milieuparken Geul en

25. Werkvoorzieningschap

Maas

Noord-Limburg West

12. Omnibuzz

26. Werkvoorzieningschap
Oostelijk Zuid-Limburg

13. Reinigingsdienst

27. Werkvoorzieningschap

Maasland

Weert en omstreken
De Risse
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2.2 Ruimtelijke Ordening en Omgevingsrecht
De globale trend sinds 2015-2016 is dat gemeenten in algemene zin een stijgende lijn naar een
steeds betere taakbehartiging laten zien. De grootste verbetering heeft reeds in 2016-2017
plaatsgevonden. In de periode 2017-2018 is de situatie gestabiliseerd, met dien verstande dat het niet
precies dezelfde gemeenten zijn die voor de taakbehartiging op dit gebied goed scoren. In deze
toezichtcyclus 2018-2019 zien we een verdere verbetering. Er zijn beduidend minder gemeenten met
een matige taakbehartiging (van elf naar vier) waarbij wel moet worden aangetekend dat de twintig
gemeenten die een voldoende taakbehartiging laten zien gemiddeld iets lager scoren dan in 20172018. Ook het aantal gemeenten met een goede taakbehartiging is afgenomen van acht gemeenten
naar zes gemeenten. In hoofdstuk 3 is per gemeente een tekstuele toelichting beschikbaar.
Toezichtcyclus 2018-2019
De gegevens uit de vragenlijst die gemeenten in 2018 zelf hebben aangeleverd is in 2019 door de
Provincie gecheckt en aangevuld met de gegevens die gedurende 2019 zijn aangeleverd. Dit betekent
dat de Provincie zelf wijzigingen heeft doorgevoerd naar aanleiding van de door de gemeenten
aangeleverde informatie. Aanvullend daaraan zijn er uiteraard ook nieuwe processtukken gedurende
2019 aangeleverd en verwerkt. Op basis van de bevindingen zijn met gemeenten op ambtelijk niveau
afspraken gemaakt over de voortgang.
De algemene trend is dat gemeenten gemiddeld vooruitgang boeken. Er zijn meer gemeenten met
een voldoende taakbehartiging op het gebied van de beleids- en uitvoeringscyclus (“BIG 8” in jargon)1
uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) / Wet Ruimtelijke Ordening (Wro).
Gemeenten zijn bevoegd gezag voor zowel de basistaken als de zogenaamde thuistaken. De
basistaken moeten volgens de wet worden uitgevoerd door de Regionale Uitvoerings Diensten
(RUD’s). De Provincie vindt het belangrijk dat gemeenten met name op het gebied van de basistaken
hun zaken goed voor elkaar hebben. Dit zijn tenslotte de taken waar het meeste risico aan vast hangt.
De wet schrijft voor dat het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma, samen met de overige partners
die deelnemen aan de RUD’s, uniform worden vastgesteld. Als dit op deze wijze plaatsvindt, kost dat
aan de voorkant de nodige tijd in verband met de afstemming, maar als het eenmaal geregeld is
scheelt dat ook heel veel tijd. Door hier vanuit de Provincie in het kader van IBT nadruk op te leggen,
zijn gemeenten met deze wettelijke eis aan de slag gegaan.

1

Het Big 8 model voorziet in een structuur voor
voortdurende terugkoppeling van informatie in het beleid.
Het Big 8 model maakt vanuit een strategisch kader de
vertaling naar operationeel beleid ten behoeve van de
kwaliteitsborging samen met een sluitende planning- en
control cyclus. Daarbij is sprake van een bovenste
(beleidsmatige) cyclus en de onderste (operationele
cyclus) volgens het principe van de kwaliteitscirkel van
Deming (plan-do-check-act).
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De RUD’s zijn uitvoeringsorganisaties; gemeenten blijven verantwoordelijk voor het opstellen van alle
onderdelen van de BIG 8 en kunnen daarbij gebruik maken van de expertise van de RUD. Het gevaar
schuilt er in dat gemeenten teveel op deze expertise leunen en rapportages van de RUD rechtstreeks
doorsturen naar de gemeenteraad zonder daar eerst zelf goed naar te kijken. Verder stellen de
meeste gemeenten geen periodieke rapportage op. Hierdoor is het lastig om conclusies te trekken
over de mate waarin de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s een bijdrage leveren aan het bereiken van
de doelen in het beleidsplan. Sommige gemeenten nemen deze ‘doorkijk’ wel mee in hun
jaarverslagen en indien dat het geval is, wordt dat vanuit de toezichthoudende rol van de Provincie als
voldoende beoordeeld.
Tijdens deze toezichtcyclus is opgevallen dat gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening vaak
geen voornemens bekend hebben gemaakt over de bestuursrechtelijke handhaving. Als er al aan
verslaglegging gedaan wordt op dit onderwerp, zit dat vaak verwerkt in de Wabo-verslaglegging. Wat
verder opvalt is dat veel gemeenten rapporteren in de vorm van een passage in de begroting. Dit is op
zichzelf wettelijk correct maar het advies aan gemeenten is om het onderwerp expliciet te maken
zodat de gemeenteraad haar horizontale toezichtstaak voldoende kan vervullen.
Een laatste aandachtpunt voor gemeenten is nog de wijze van communiceren over de processtukken.
Vanuit de wet zitten hier geen verplichtingen aan. Maar het advies aan gemeenten is om op hun
website transparant te laten zien welke stukken zijn vastgesteld zodat ook burgers inzage hebben in
wat hun gemeente doet op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
Asbest
In 2018 heeft de Provincie bij de toezichtronde een extra vraag toegevoegd ten opzichte van de
vragenlijsten in eerdere jaren. Het betreft artikel 7.1 van het Besluit omgevingsrecht waar in staat dat
alle basistaken, waaronder het toezicht en de handhaving op het bedrijfsmatig verwijderen van asbest
moet zijn uitbesteed aan de RUD. In Zuid-Limburg is een werkgroep bezig om de asbesttaken op een
verantwoorde wijze bij de RUD in te gaan brengen. De bedoeling is om ook de asbesttaken per
1 januari 2021 (van kracht worden van de Omgevingswet) ook bij de RUD te hebben ingebracht.
2.3 Informatie- en archiefbeheer
De Provincie ziet erop toe dat gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het
Waterschap Limburg hun informatie- en archiefbeheer goed op orde hebben. Bijvoorbeeld het
openbaar maken, tijdig vernietigen en correct beheren en bewaren van informatie. In de door
Provinciale Staten vastgestelde Nota Interbestuurlijk Toezicht in de Provincie Limburg (december
2017) zijn de risico’s voor Informatie- en archiefbeheer als volgt benoemd:
1) wel/geen kwaliteitssysteem voor het beheer van archiefbescheiden;
2) wel/geen geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden;
3) wel/geen tijdige vernietiging en overbrenging van archiefbescheiden;
4) wel/geen adequate beheer- en bewaaromgeving voor archiefbescheiden.
Voor de risicoanalyse van de toezichtronden 2018 en 2019 is daaraan toegevoegd:
5) wel/geen (en in welke frequentie) horizontale verantwoording richting de gemeenteraad / algemeen
bestuur (in het geval van een gemeenschappelijke regeling).
In algemene zin kan worden gesteld dat de gemeenten en het Waterschap (overheidsorganen bij
publiekrecht ingesteld, oftewel de a-bestuursorganen) beter scoren in de naleving van de Archiefwet
1995 dan de gemeenschappelijke regelingen (de zogenaamde b-bestuursorganen). De gemeenten en
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het Waterschap zijn in algemene zin verder gevorderd in de digitalisering van hun werkprocessen en
archiefvorming.
Toezichtcyclus 2018-2019
In 2019 is de Provincie Limburg het vervolggesprek aangegaan met een aantal gemeenten die in
2018 in meer of mindere mate zorgwekkend scoorden. Deze gesprekken waren hoofdzakelijk bedoeld
om de voortgang van verbeteracties te inventariseren. Ook de per 1 januari 2019 ingestelde gemeente
Beekdaelen is separaat benaderd. Dit omdat deze gemeente vanwege de fusie vanuit drie gemeenten
organisatorisch nog moet worden ingericht. Informatie- en archiefbeheer speelt hierbij een essentiële
rol.
Het Waterschap en de gemeenschappelijke regelingen hebben in 2019 de vragenlijst ingevuld. De
antwoorden hierop vormden de input voor een ambtelijk verdiepingsgesprek. Leidend voor de
gespreksvoering waren de vijf risicogebieden. De Provincie heeft in voorkomende gevallen
gemeenschappelijke regelingen geadviseerd om een archiefinspectie te laten verrichten. Dit om een
gedetailleerder beeld te krijgen van de informatiehuishouding.
Gemeenten
Gemeenten leven in algemene zin de Archiefwet 1995 voldoende na, positieve en negatieve
uitzonderingen daargelaten. De analoge archiefbescheiden bevinden zich veelal in de wettelijk
vereiste goede, geordende en toegankelijke staat. Wat opvalt is dat betrekkelijk veel gemeenten geen
volledige kwaliteitssystematiek voor het beheer van hun archiefbescheiden hebben ingericht. De
betreffende gemeenten hebben aangegeven enkele onderdelen ervan in huis te hebben. Enkele
onderdelen van een kwaliteitssysteem zijn handboeken, metadataschema’s en (werk)procesbeschrijvingen. Een uitvloeisel van de afwezigheid van een volledige kwaliteitssystematiek, is het feit
dat toegankelijkheid en duurzaamheid van digitale archiefbescheiden onder onnodige druk komen te
staan. Vaak is er sprake van grote hoeveelheden moeilijk te beheren digitale informatie op
netwerkschijven, in e-mailboxen en in applicaties met gebrekkige archieffunctionaliteiten.
Waterschap
Het Waterschap Limburg leeft de Archiefwet 1995 in voldoende mate na. Globaal tekent zich hier
hetzelfde beeld af: op analoog gebied is het Waterschap compliant aan de Archiefwet 1995, ten
aanzien van digitale toegankelijkheid en duurzaamheid zijn er echter verbeteringen mogelijk. Er zijn
echter wel diverse positieve signalen op digitaal gebied. Zo is er in de kern een kwaliteitssystematiek
aanwezig, en wordt een samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg verder
uitgewerkt en geformaliseerd.
Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regelingen presteren in algemene zin echter beduidend minder goed dan de
gemeenten en het Waterschap. Bij veel gemeenschappelijke regelingen is er weinig of soms zelfs
geen kennis in huis om de archiefvorming in overeenstemming te brengen met de eisen van de wet. In
deze gevallen staat de rechtmatigheid van het gevoerde informatie- en archiefbeheer onder
aanmerkelijke druk. Verder valt het op dat diverse gemeenschappelijke regelingen hun werkprocessen
en archiefvorming slechts zeer beperkt hebben gedigitaliseerd. Er zijn echter ook gemeenschappelijke
regelingen die de Archiefwet 1995 voldoende naleven, in een enkel geval zelfs goed. In deze gevallen
is er sprake van intensief contact met een toezichthoudende gemeentearchivaris, al dan niet in
samenwerking met een gespecialiseerd commercieel adviesbureau.
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2.4 Huisvesting verblijfsgerechtigden
De Rijksoverheid legt halfjaarlijks een kwantitatieve taakstelling aan gemeenten op die binnen dat
halfjaar gerealiseerd dient te worden. De Provincie ziet er op toe dat de opgelegde taakstelling tijdig
wordt ingevuld. De intensiteit daarvan wordt bepaald op basis van een beoordeling van de resultaten
c.q. prestaties van iedere gemeente afzonderlijk. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van de
realisatiecijfers van het COA per 1 januari en per 1 juli, en de aanvullende informatie opgevraagd bij
de gemeenten en/of informatie verkregen in de regionale overleggen.
De ervaring leert dat niet alle gerealiseerde huisvestingstrajecten door het COA tijdig worden
verwerkt, waardoor vaak sprake is van discrepantie tussen de COA-gegevens en de gemeentelijke
administratie. Op basis van de resultaten van de gemeenten met betrekking tot de invulling van hun
taakstelling per 1 januari respectievelijk per 1 juli –dit zijn de wettelijke ijkmomenten– en op basis van
de verdere voortgang in de maanden januari en februari dan wel juli en augustus bepaalt de Provincie
Limburg bij welke gemeente(n) aanvullende acties ondernomen dienen te worden.
Zoals aangeven op pagina 6, kent de legenda bij het totaalbeeld voor het onderdeel Huisvesting
verblijfsgerechtigden een andere invulling:
Er is sprake van een (verwijtbare) achterstand die groter
is dan ¼ van de taakstelling.
De achterstand is groter dan ¼ van de taakstelling, maar
dit is vanwege een tekort aan gekoppelde statushouders
en/of een andere verschoonbare reden.
Er is sprake van een naar verhouding kleinere
achterstand.
De taakstelling is volledig gerealiseerd.

Resultaten tweede helft 2018
De COA-cijfers per 1 januari 2019 laten zien dat de taakstelling voor de tweede helft 2018 niet volledig
is gerealiseerd: van de taakstelling van 942 personen zijn er 650 gehuisvest; een realisatiepercentage
van 73% voor Limburg. Slechts vijf gemeenten hebben de taakstelling volledig gerealiseerd. Begin
januari 2019 heeft de Provincie Limburg alle gemeenten die conform de COA-cijfers een naar
verhouding grotere achterstand hadden aangeschreven en verzocht om aanvullende informatie.
Hiermee beoogde de Provincie om een volledig beeld te kunnen vormen van de resultaten op dit
terrein, de oorzaken van de achterstand te begrijpen en om de verbetermaatregelen in te zien. Op
basis van de ontvangen informatie en de realisatie in de maanden januari en februari 2019 heeft de
Provincie Limburg geconstateerd dat dertien gemeenten de taakstelling volledig hebben gerealiseerd;
bij zeven gemeenten was sprake van een kleinere achterstand en bij elf gemeenten was sprake van
een naar verhouding grotere achterstand.
Resultaten eerste helft 2019
In het eerste halfjaar van 2019 was de taakstelling voor de Limburgse gemeenten 668 te huisvesten
statushouders. Volgens de COA-cijfers zijn er 449 verblijfsgerechtigden gehuisvest en de achterstand
per 1 juli 2019 bedroeg 219 in totaliteit. Dertien gemeenten zijn er in geslaagd om de taakstelling
volledig te realiseren. Daarentegen hebben achttien gemeenten een achterstand, waarvan elf
gemeenten een naar verhouding grotere achterstand. In het kader van de provinciale toezichthoudende taak zijn deze elf gemeenten verzocht om aanvullende informatie. De ontvangen informatie
is meegenomen in het totaalbeeld en bij het bepalen of er sprake is van taakverwaarlozing en of er
vanuit de toezichthoudende rol interventies nodig zijn (zie totaalbeeld op pagina 5).
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Toezicht in 2019
De Limburgse gemeenten hebben in de afgelopen maanden –samen met de in hun gemeente
werkzame woningcorporaties– extra inspanningen verricht om invulling te geven aan hun wettelijke
huisvestingsopgave voor statushouders. De Provincie Limburg heeft geconstateerd dat dit, vaak door
buiten de invloedsfeer van de gemeente gelegen redenen, niet altijd tot concreet resultaat heeft
geleid. De Provincie Limburg constateert reeds geruime tijd dat gemeenten worden geconfronteerd
met een tekort aan de koppelingen (dat wil zeggen: verblijfsgerechtigden die door het COA worden
voorgedragen en door de gemeenten gehuisvest dienen te worden). Hierdoor lopen de achterstanden
op. Dit tekort wordt weer mede veroorzaakt door het productieniveau bij de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) met betrekking tot de vergunningverlening.
Het proces van stokkende vergunningverlening bij de IND en een tekort aan koppelingen vanuit het
COA was aanleiding voor een tussentijdse neerwaartse bijstelling van de taakstelling door de
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: een verlaging van 25% met ingang van 1 april 2019.
Desondanks ontvingen veel gemeenten te weinig koppelingen, waardoor zij de taakstelling niet tijdig
konden realiseren. Per 1 april 2019 hadden negentien Limburgse gemeenten samen 176 koppelingen
te weinig om per 1 juli 2019 aan de taakstelling te kunnen voldoen.
Wanneer door een gebrek aan koppelingen de taakstelling niet wordt gehaald, is dit vanuit het
provinciale toezicht verschoonbaar. Dat heeft ook geleid tot aanpassing van het provinciale toezicht: in
eerste instantie toetst de Provincie Limburg of het aantal koppelingen dat een gemeente vanuit het
COA ontvangt ook daadwerkelijk tot huisvesting leidt (en dus niet of de opgelegde taakstelling per
gemeente wordt gehaald).
Begin januari 2019 heeft de Provincie alle Limburgse gemeenten die conform de COA-cijfers een naar
verhouding grotere achterstand hadden, aangeschreven en verzocht om aanvullende informatie. Met
een aantal achterlopende gemeenten die in de eerste drie maanden te weinig vooruitgang hadden
geboekt heeft een gesprek gevolgd. In deze gesprekken heeft de Provincie er op ingezet om de
huisvesting van de op dat moment aan de gemeente gekoppelde statushouders vóór 1 juli 2019 van
een woonruimte te voorzien. Een tijdige realisatie van de taakstelling en de daarvoor nodige (flexibele)
medewerking van het COA inzake de koppelingen is een regulier agendapunt tijdens de regionale
overleggen, die ook in de eerste helft van dit jaar hebben plaatsgevonden.
Op basis van de COA-realisatiecijfers per 1 juli 2019 hebben elf gemeenten een verzoek ontvangen
tot het aanleveren van aanvullende informatie. Bij al deze gemeenten blijkt sprake te zijn van een
tekort aan koppelingen. Deze gemeenten gaven aan de taakstelling in de tweede helft van 2019
binnen daarvoor voorgeschreven termijn te realiseren; dit zal in de volgende Totaalrapportage IBT aan
bod komen. Voor het wegwerken van de achterstanden uit de voorafgaande periode geven
gemeenten aan daar meer tijd voor nodig te hebben.
De door te weinig koppelingen niet gerealiseerde taakstelling schuift door naar de volgende
taakstellingsperiode en deze dient vervolgens samen met de voor die periode geldende taakstelling
ingevuld te worden. Voor sommige gemeenten is de taakstelling daardoor heel hoog geworden en is
deze niet in te vullen door het ontbreken van voldoende vrijkomende woningen. Met daarbij
nadrukkelijk op het netvlies het gezamenlijke belang om de uitvoeringspraktijk van de huisvesting van
vergunninghouders een positieve boost te geven, krijgen de gemeenten waar het te kort aan
koppelingen de oorzaak van de achterstand was meer tijd om deze achterstanden in te lopen. In de
provinciale contacten met de gemeenten is in eerste instantie ingezet op een tijdige realisatie van de
totale taakstelling, met de ruimte voor afspraken op maat ten aanzien van het inlopen van
achterstanden. Hierover zijn ambtelijke en bestuurlijke afspraken gemaakt.
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3. Tekstuele toelichting per gemeente, gemeenschappelijke regeling en Waterschap
Gemeenten
Beek
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Beekdaelen
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden
Beesel
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

De gemeente Beek heeft een zeer beperkte taakbehartiging. Dit komt
omdat ze hun processtukken niet Wabo-breed hebben ingericht. Onder
andere het onderdeel Milieu wordt volledig uitbesteed aan de RUD ZL. Dit
heeft te maken met het onvoldoende hebben van middelen en personeel
om dit onderdeel uit te voeren (art. 7.5 Bor). Op het gebied van Bouwen
en Slopen beschikt Beek wel over de processtukken. Beek werkt ook nog
met een verouderd beleidsplan (2016-2018). Men is bezig om aan te
sluiten op een gemeenschappelijke VTH-applicatie. Dit vergt een andere
manier van werken (zaakgericht en digitaal). Ook op het gebied van de
Wet ruimtelijke ordening heeft Beek niet de verplichte processtukken
opgesteld.
De gemeente Beek is in 2019 niet opnieuw benaderd in het kader van dit
IBT-onderdeel. De resultaten van 2018 gaven daar geen aanleiding toe.
De kwalificatie is dan ook dat de gemeente Beek haar archiefwettelijke
taken in voldoende mate behartigt.
e
De gemeente heeft de taakstelling 2 helft 2018 op één persoon na
gerealiseerd. In de eerste helft van 2019 heeft de gemeente geen
statushouders gehuisvest. De achterstand, die voor een deel veroorzaakt
was door onvoldoende koppelingen, is gesignaleerd en de gemeente is
verzocht om aanvullende informatie. Vervolgens heeft –n.a.v. de
ontvangen informatie en de voortgang in de realisatie in de eerste drie
maanden van lopend halfjaar– een bestuurlijk overleg plaatsgevonden.
Afgesproken is dat de gemeente haar inzet per direct verhoogd om de
e
taakstelling 2 helft 2019 vóór 1 januari 2020 te kunnen realiseren. De
achterstand uit de voorgaande periode wordt vóór 1 april 2020
weggewerkt. Aan de hand van de maandelijkse realisatiecijfers van het
COA wordt dit gemonitord.

Beekdaelen is als nieuwe zelfstandige gemeente nog niet zover dat de
procesvereisten op orde zijn. Daarmee heeft de gemeente geen
taakbehartiging. Er wordt op basis van de bestaande cycli van de
voormalige gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen gewerkt om het
uitvoerende werk zo goed mogelijk te kunnen doen. De Provincie heeft de
gemeente geadviseerd om een bureau in de arm te nemen om in 2020 in
ieder geval een begin te maken met het opstellen van de wettelijk vereiste
stukken.
De informatiehuishouding van de gemeente Beekdaelen is volop in
opbouw. Dit proces kan niet los worden gezien van de opbouw van de
algehele gemeentelijke organisatie. Immers: de gemeente bestaat pas
sinds 1 januari jongstleden. Er is sprake van een systematische,
geprioriteerde opbouw die meerdere jaren in beslag zal nemen. De
Provincie spreekt het vertrouwen uit dat dit proces een positieve afloop zal
kennen.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

De gemeente Beesel heeft zich ten opzichte van 2018 verbeterd en heeft
nu een voldoende taakbehartiging. Er is dit jaar een uitvoeringprogramma
opgesteld en naar de Raad gestuurd. Verder is er ook een jaarverslag
(Wabo en Wro) over 2018 vastgesteld en aan de Raad aangeboden. Dit
jaar is sprake van het niet volledig gebiedsdekkend zijn van alle
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Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden
Bergen
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Brunssum
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden
Echt-Susteren
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

bestemmingsplannen.
De gemeente Beesel is in 2019 niet opnieuw benaderd in het kader van
het IBT. De resultaten van 2018 gaven daar geen aanleiding toe. De
kwalificatie is dan ook dat de gemeente Beesel haar archiefwettelijke
taken in voldoende mate behartigt.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Bergen heeft zich dit jaar verbeterd naar een goede taakbehartiging. De
gemeente heeft dit jaar aan haar wettelijke verplichting voldaan door het
jaarverslag 2018 aan de gemeenteraad te sturen.
Op basis van de verstrekte informatie concludeert de provincie dat de
gemeente Bergen momenteel matig tot redelijk voldoet aan haar
archiefwettelijke verplichtingen. Met betrekking tot de analoge archieven
wordt voldaan aan de archiefwettelijke verplichtingen. Met betrekking tot
de digitale archieven (nog) niet. Voor de vereiste digitaliseringsslag zijn
inmiddels vergaande stappen gezet. Er is reden voor voorzichtig
optimisme dat de gemeente Bergen binnen een acceptabele termijn
noemenswaardige structurele verbeteringen zal realiseren in haar
informatiehuishouding. Een en ander kan en moet echter in kaart worden
gebracht met behulp van een archiefinspectie. Dan wordt voor zowel
gemeente als provincie gedetailleerd duidelijk wat de archiefwettelijke
stand van zaken is.
De gemeente loopt achter op de taakstelling. Zowel naar aanleiding van
de resultaten per 1 januari 2019 als per 1 juli 2019 is de achterstand
gesignaleerd en de aanvullende informatie opgevraagd. Naast een tekort
aan koppelingen is de achterstand mede ontstaan doordat een nieuwe
huisvesting gerealiseerd moest worden voor zes gezinnen die tijdelijk in
slooppanden waren gehuisvest. De gemeente heeft de Provincie
inmiddels laten weten de taakstelling 2019 volledig te kunnen realiseren.
Aan de hand van de maandelijkse realisatiecijfers van het COA wordt de
realisatie gevolgd. Bij onvoldoende vooruitgang wordt de gemeente
uitgenodigd voor een (ambtelijk) gesprek.

Brunssum heeft een voldoende taakbehartiging maar is ten opzichte van
2018 wel gezakt. Brunssum heeft een nieuw beleidsplan voor
vergunningverlening opgesteld dat als voorbeeld kan dienen voor veel
andere gemeenten. Sinds het van kracht worden van de gewijzigde wet
VTH is het verplicht ook voor vergunningverlening (de wet spreekt over
uitvoering), een dergelijk plan te hebben. Daarnaast heeft Brunssum ook
een nieuw toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld. Maar ondanks het
feit dat dit vorig jaar nog werd aangekondigd heeft Brunssum over 2018
geen Wabo-verslaglegging vastgesteld.
De gemeente Brunssum is in 2019 niet opnieuw benaderd in het kader
van dit IBT-domein. De resultaten van 2018 gaven daar geen aanleiding
toe. De kwalificatie is dan ook dat de gemeente Brunssum haar
archiefwettelijke taken in voldoende mate behartigt. Eind 2019 of begin
2020 wordt een nieuwe KPI-rapportage verwacht.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen vormen gezamenlijk de MERgemeenten. Dit is een samenwerking op het gebied van Wabo-taken. Alle
drie gemeenten scoren hetzelfde. Ze hebben alle drie een voldoende
taakbehartiging. De gemeenten hebben een beleidsplan uit 2011 dat nog
in 2019 geactualiseerd zou worden. Voor zover bij de Provincie bekend is
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Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Eijsden-Margraten
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Gennep
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht
Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Gulpen-Wittem
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

dit nog niet gebeurd. Daardoor is het lastig om aan de hand van de output
gegevens te bezien of de outcome (beleidsdoelen) zijn gehaald.
De gemeente Echt-Susteren heeft te kennen gegeven zich onvoldoende te
herkennen in het beeld zoals vorig jaar geschetst in de IBTtotaalrapportage. In het voorjaar van 2020 zal de gemeente beschikken
over een nieuwe KPI-rapportage. Mogelijk leidt deze tot een bijstelling van
de beoordeling zoals vorig jaar door de Provincie vastgesteld.
e
De gemeente heeft de taakstelling 2 helft 2018 nagenoeg gerealiseerd. In
de eerste helft van 2019 heeft de gemeente weinig statushouders
gehuisvest. De achterstand, die voor een deel veroorzaakt was door
onvoldoende koppelingen, is gesignaleerd en de gemeente is verzocht
om aanvullende informatie. De gemeente geeft aan haar inzet te verhogen
om de taakstelling te realiseren. Aan de hand van de maandelijkse
realisatiecijfers van het COA wordt de realisatie gevolgd. Bij onvoldoende
vooruitgang volgt een (ambtelijk) gesprek.

Eijsden-Margraten heeft een voldoende taakbehartiging. Zoals de meeste
gemeenten stellen zij geen periodieke rapportages op maar de
jaarverslagen voorzien daar wel in. Verder zijn de processtukken van deze
gemeenten uitstekend verzorgd.
De gemeente Eijsden-Margraten is in 2019 niet opnieuw benaderd in het
kader van dit IBT-domein. De resultaten van 2018 gaven daar geen
aanleiding toe. De kwalificatie is dan ook dat de gemeente EijsdenMargraten haar archiefwettelijke taken in voldoende mate behartigt.
De gemeente loopt achter op de taakstelling. Zowel naar aanleiding van
de resultaten per 1 januari 2019 als per 1 juli 2019 is de achterstand
gesignaleerd en aanvullende informatie opgevraagd. Bij de gemeente blijkt
sprake te zijn van een tekort aan koppelingen. Begin april is de Provincie
met de gemeente in gesprek gegaan met als uitgangspunt de realisatie
van de huisvesting van de op dat moment aan de gemeente gekoppelde
personen vóór 1 juli 2019. Daar is de gemeente inmiddels in geslaagd.
Door het ontbreken van voldoende huisvestingsmogelijkheden is de
gemeente overgegaan tot aanvullende maatregelen om extra woonruimte,
buiten de sociale huursector, te realiseren om aan de taakstelling te
kunnen voldoen. Aan de hand van de maandelijkse realisatiecijfers van
het COA wordt de realisatie gevolgd. Bij onvoldoende vooruitgang volgt
een (ambtelijk) gesprek.

Gennep heeft net als in 2017-2018 een goede taakbehartiging.

Op hoofdlijnen is de algemene indruk gelijk aan die van november 2018.
De gemeente behartigt haar archiefwettelijke taken redelijk. Er is nog de
nodige ruimte voor verbetering, maar er worden ook geleidelijk aan
stappen te zetten om de gemeente compliant te laten zijn aan archiefweten regelgeving.
De achterstand per 1 januari 2019 is gesignaleerd en aanvullende
informatie is opgevraagd. De gemeente wist deze achterstand snel in te
lopen. De per 1 juli 2019 ontstane achterstand is deels veroorzaakt door te
weinig koppelingen. Op moment van publicatie van deze rapportage ligt de
gemeente op schema.

Gulpen-Wittem heeft een matige taakbehartiging. Dit komt vooral doordat
er onvoldoende menskracht en/of middelen zijn om de VTH-cyclus volledig
te doorlopen. Zo heeft de gemeente geen jaarlijks uitvoeringsprogramma
en ook geen periodieke of jaarverslaglegging van het uitvoeringsprogramma voor zowel de Wabo als de Wro.
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Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Heerlen
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Horst aan de Maas
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

Informatie- en

De conclusies van vorig jaar blijven op hoofdlijnen overeind. De gemeente
Gulpen-Wittem behartigt haar taken redelijk, met dien verstande dat er
ruimte voor verbetering is. De gemeente onderneemt zelf voldoende actie
en heeft voldoende kennis in huis om haar informatiehuishouding
structureel te optimaliseren. Sinds het vorige gesprek heeft de gemeente
ook de nodige acties ondernomen. Het volgende KPI-rapport, dat in het
najaar van 2019 wordt opgeleverd, zal een gedetailleerder beeld van de
ondernomen acties geven.
De gemeente loopt achter op de taakstelling. Naar aanleiding van de
resultaten per 1 januari 2019 is de achterstand gesignaleerd en
aanvullende informatie opgevraagd. Begin april is de Provincie met de
gemeente in gesprek gegaan met als uitgangspunt de realisatie van de
huisvesting van de op dat moment aan de gemeente gekoppelde
personen vóór 1 juli 2019. Daar is de gemeente gedeeltelijk in geslaagd.
Om extra huisvestingsmogelijkheden te creëren zet de gemeente in op de
plaatsing van woonunits. Aan de hand van de maandelijkse realisatiecijfers van het COA wordt de realisatie gevolgd. Bij onvoldoende
vooruitgang volgt een (ambtelijk) gesprek.

Heerlen heeft een voldoende taakbehartiging. De gemeente heeft nog
geen kwaliteitsverordening vastgesteld. Om taken goed te kunnen
uitvoeren moet Heerlen, net als andere gemeenten, aan de kwaliteitseisen
2.2 voldoen. Nu er geen verordening is (die door de Raad moet worden
vastgesteld), is er geen wettelijke stok achter de deur om ook
daadwerkelijk te voldoen aan de eisen. De basistaken voert de RUD ZL uit
waarbij aannemelijk is dat de RUD overwegend voldoet aan de
kwaliteitsvereisten. De verordening zou overigens al in 2018 worden
vastgesteld. Net zoals veel gemeenten heeft Heerlen de asbesttaken niet
overgedragen aan de RUD en zijn er geen periodieke rapportages
opgesteld.
Op hoofdlijnen blijven de conclusies van vorig jaar gelden. De gemeente
Heerlen voldoet nog niet aan haar archiefwettelijke verplichtingen. Wel
werkt de gemeente binnen het kader van een algehele reorganisatie
stapsgewijs in de goede richting. De Provincie is gematigd positief dat in
de huidige raadsperiode noemenswaardige structurele verbeteringen
worden gerealiseerd.
De gemeente loopt achter op de taakstelling. Zowel naar aanleiding van
de resultaten per 1 januari 2019 als per 1 juli 2019 is de achterstand
gesignaleerd en aanvullende informatie opgevraagd. Bij de gemeente blijkt
sprake te zijn van een tekort aan koppelingen. Begin april is de Provincie
met de gemeente in gesprek gegaan met als uitgangspunt de realisatie
van de huisvesting van de op dat moment aan de gemeente gekoppelde
personen vóór 1 juli 2019. Daar is de gemeente gedeeltelijk in geslaagd.
Om te voorkomen dat de achterstand verder toeneemt heeft in november
2019 een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Afgesproken is dat de
e
gemeente haar inzet per direct verhoogt en de taakstelling 2 helft 2019
vóór 1 januari 2020 volledig realiseert, samen met een deel van de
achterstand uit de voorgaande periode. De resterende achterstand wordt
in de eerste helft 2020 weggewerkt. Aan de hand van de maandelijkse
realisatiecijfers van het COA wordt de voortgang in de realisatie gevolgd.

Horst aan de Maas scoort in 2019 lager dan in 2018. De gemeente heeft
een matige taakbehartiging. Met name op het gebied van verslaglegging
scoort de gemeente slecht. Het beleidsplan is nog actueel en de
gemeente heeft ook een uitvoeringsprogramma voor zowel de basis- als
de thuistaken opgesteld.
De gemeente Horst aan de Maas is in 2019 niet opnieuw benaderd in het
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archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Kerkrade
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden
Landgraaf
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden
Leudal
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht
Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Maasgouw
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

kader van dit IBT-domein. De resultaten van 2018 gaven daar geen
aanleiding toe. De kwalificatie is dan ook dat de gemeente Horst aan de
Maas haar archiefwettelijke taken in voldoende mate behartigt.
De achterstand per 1 januari 2019 is gesignaleerd en aanvullende
informatie opgevraagd. De gemeente heeft deze achterstand snel
e
ingelopen. De taakstelling 1 helft 2019 heeft de gemeente nagenoeg
gerealiseerd. Op moment van publicatie van deze rapportage ligt de
gemeente op schema.

Kerkrade heeft zich sterk verbeterd dit jaar. Bij een gemeentebezoek was
dit ook toegezegd. Ze hebben dit jaar een voldoende taakbehartiging. De
verslaglegging is nu op orde. Het volledig overdragen van de basistaken
waaronder asbest is nog niet geregeld.
De gemeente Kerkrade is in 2019 niet opnieuw benaderd in het kader van
dit IBT-domein. De resultaten van 2018 gaven daar geen aanleiding toe.
De kwalificatie is dan ook dat de gemeente Kerkrade haar archiefwettelijke
taken in voldoende mate behartigt.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Landgraaf heeft net als vorig jaar een voldoende taakbehartiging.
Landgraaf zal volgend jaar een nieuw VTH beleidsplan moeten opstellen.
Verder is het aan te bevelen om de stukken op tijd klaar te hebben om
zodoende de onderdelen van de BIG8 goed met elkaar in verband te
kunnen brengen.
De gemeente Landgraaf is in 2019 niet opnieuw benaderd in het kader
van het IBT. De resultaten van 2018 gaven daar geen aanleiding toe. In de
loop van 2019 heeft de gemeente een nieuwe KPI-rapportage
toegezonden. Hieruit blijkt dat de gemeente Landgraaf haar
archiefwettelijke taken in voldoende mate behartigt.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Na een gesprek met Leudal heeft de gemeente zich dit jaar sterk
verbeterd. Er is nu sprake van goede taakbehartiging.
De conclusies van november 2018 blijven grotendeels overeind. De
gemeente behartigt haar archiefwettelijke taken ten dele, er is ruimte voor
verbetering. De gemeente heeft voldoende kennis en middelen tot haar
beschikking om de informatiehuishouding binnen een redelijke termijn
structureel te optimaliseren. Sinds november 2018 zijn er ook diverse
gerichte stappen gezet om dit doel te bereiken.
De gemeente loopt achter op de taakstelling. Zowel naar aanleiding van
de resultaten per 1 januari 2019 als per 1 juli 2019 is de achterstand
gesignaleerd en aanvullende informatie opgevraagd. Naast een tekort aan
koppelingen is de achterstand mede ontstaan door te late verwerking van
de gerealiseerde huisvestingstraject door het COA. De gemeente heeft de
Provincie inmiddels laten weten dat de realisatie van de taakstelling met
prioriteit wordt opgepakt. Aan de hand van de maandelijkse
realisatiecijfers van het COA wordt de realisatie gevolgd. Bij onvoldoende
vooruitgang volgt een (ambtelijk) gesprek.

Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen vormen gezamenlijk de MERgemeenten. Dit is een samenwerking op het gebied van Wabo-taken. Alle
drie gemeenten scoren hetzelfde. Ze hebben alle drie een voldoende
taakbehartiging. De gemeenten hebben een beleidsplan uit 2011 dat nog
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Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Maastricht
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Meerssen
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht
Informatie- en
archiefbeheer

Huisvesting
Verblijfsgerechtigden

Mook en Middelaar
Ruimtelijke Ordening &
Omgevingsrecht

in 2019 geactualiseerd zou worden. Voor zover bij de Provincie bekend is
dit nog niet gebeurd. Daardoor is het lastig om aan de hand van de output
gegevens te bezien of de outcome (beleidsdoelen) zijn gehaald.
In het voorjaar van 2020 zal de gemeente Maasgouw beschikken over een
nieuwe KPI-rapportage. Mogelijk leidt deze tot een herziening van de
beoordeling zoals vorig jaar door de provincie vastgesteld in de IBTtotaalrapportage.
De achterstand per 1 januari 2019 is gesignaleerd en aanvullende
informatie opgevraagd. De gemeente heeft deze achterstand snel
e
ingelopen. De taakstelling 1 helft 2019 heeft de gemeente nagenoeg
gerealiseerd. Op moment van publicatie van deze rapportage ligt de
gemeente op schema.

Maastricht heeft dit jaar nog een voldoende taakbehartiging. De score is
dit jaar lager dan in 2018. Dit komt doordat het jaarverslag voor zowel
Wabo als Wro dit jaar ontbreekt wegens tijdgebrek. In november gaf de
gemeente aan dit jaar niet meer toe te komen aan het opstellen van
verslagen maar deze in 2020 mee te nemen in de verslaglegging over
2019. Tevens wil Maastricht meer werk gaan maken van het onderdeel
‘outcome’.
De gemeente Maastricht is in 2019 niet opnieuw benaderd in het kader
van het IBT. De resultaten van 2018 gaven daar geen aanleiding toe. De
kwalificatie is dan ook dat de gemeente Maastricht haar archiefwettelijke
taken in voldoende mate behartigt.
De gemeente loopt achter op de taakstelling. Zowel naar aanleiding van
de resultaten per 1 januari 2019 als per 1 juli 2019 is de achterstand
gesignaleerd en aanvullende informatie opgevraagd. Naast een tekort aan
koppelingen is de achterstand mede ontstaan door de toenemende vraag
naar woningen van woningzoekenden die uitstromen uit maatschappelijke
opvang en ggz-instellingen. De gemeente zet in op de realisatie van
tijdelijke woningen voor bijzondere doelgroepen. Deze worden in 2020
gerealiseerd. Aan de hand van de maandelijkse realisatiecijfers van het
COA wordt de realisatie gevolgd. Bij onvoldoende vooruitgang volgt een
(ambtelijk) gesprek.

Meerssen heeft een voldoende taakbehartiging.
De gemeente Meerssen is in 2019 niet opnieuw benaderd in het kader van
het IBT. De resultaten van 2018 gaven daar geen aanleiding toe. De
kwalificatie is dan ook dat de gemeente Meerssen haar archiefwettelijke
taken in voldoende mate behartigt.
Naar aanleiding van de resultaten per 1 januari 2019 is de achterstand
gesignaleerd en de aanvullende informatie opgevraagd. Bij de gemeente
blijkt sprake te zijn van een tekort aan koppelingen. Begin april is de
Provincie in gesprek gegaan met als uitgangspunt de realisatie van de
huisvesting van de op dat moment aan de gemeente gekoppelde
personen vóór 1 juli 2019. Daar is de gemeente in geslaagd. Op moment
van publicatie van deze rapportage ligt de gemeente op schema.

Mook en Middelaar heeft zich ten opzichte van 2018 verbeterd en heeft nu
een voldoende taakbehartiging. Zo is er een vernieuwd VTH beleid
opgesteld en aan de Raad gestuurd. Het uitvoeringsprogramma 2019 is
naar de Raad gestuurd, is er een prioriteitstelling in het
uitvoeringsprogramma opgenomen. Op het gebied van verslaglegging zijn
er nog geen stappen gezet. Periodiek rapportages en jaarverslagen (zowel
Wabo als Wro) ontbreken. Ook worden er geen voornemens vastgesteld
over de bestuursrechtelijke handhaving van bestemmingsplannen.
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De gemeente Mook en Middelaar is in 2019 niet opnieuw benaderd in het
kader van dit IBT-domein. De resultaten van 2018 gaven daar geen
aanleiding toe. De kwalificatie is dan ook dat de gemeente Mook en
Middelaar haar archiefwettelijke taken in voldoende mate behartigt.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Nederweert heeft net als in 2018 een goede taakbehartiging.
De gemeente Nederweert is in 2019 niet opnieuw benaderd in het kader
van dit IBT-domein. De resultaten van 2018 gaven daar geen aanleiding
toe. De kwalificatie is dan ook dat de gemeente Nederweert haar
archiefwettelijke taken in voldoende mate behartigt.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Peel en Maas heeft een voldoende taakbehartiging en is vooruit gegaan
ten opzichte van 2018. De verslagen zijn opgesteld en naar de Raad
gestuurd. Het uitvoeringsprogramma gaat via de begroting richting de
Raad. Advies daarbij is om de VTH documenten los van de begroting aan
de Raad aan te bieden zodat de horizontale verantwoording versterkt kan
worden.
De gemeente Peel en Maas is in 2019 niet opnieuw benaderd in het kader
van het IBT. De resultaten van 2018 gaven daar geen aanleiding toe. De
kwalificatie is dan ook dat de gemeente Peel en Maas haar
archiefwettelijke taken in voldoende mate behartigt.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Roerdalen, Maasgouw en, Echt-Susteren vormen gezamenlijk de MERgemeenten. Dit is een samenwerking op het gebied van Wabo-taken. Alle
drie gemeenten scoren hetzelfde. Ze hebben alle drie voldoende
taakbehartiging. De gemeenten hebben een beleidsplan uit 2011 dat nog
in 2019 geactualiseerd zou worden. Voor zover bij de Provincie bekend is
dit nog niet gebeurd. Daardoor is het lastig om aan de hand van de output
gegevens te bezien of de outcome (beleidsdoelen) zijn gehaald.
De gemeente Roerdalen heeft aangegeven zich te herkennen in het beeld
zoals vorig jaar in de IBT-totaalrapportage geschetst. Deze beoordeling
door de provincie zal het vertrekpunt vormen betere afspraken met het
Servicecentrum MER aangaande de informatiehuishouding. In het najaar
van 2019 of het voorjaar van 2020 zal de gemeente tevens beschikken
over een nieuwe KPI-rapportage.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Roermond heeft net als in 2018 een goede taakbehartiging.
De gemeente Roermond is in 2019 niet opnieuw benaderd in het kader
van dit IBT-domein. De resultaten van 2018 gaven daar geen aanleiding
toe. De kwalificatie is dan ook dat de gemeente Roermond haar
archiefwettelijke taken in voldoende mate behartigt.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.
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Simpelveld heeft zich in 2019 verbeterd en is van matige taakbehartiging
naar voldoende taakbehartiging opgeschoven. Het uitvoeringsprogramma
voor 2019 is opgesteld en aan de gemeenteraad gestuurd en
verslaglegging over 2018 is ook opgesteld en aan de raad gestuurd.
De provincie concludeert dat de gemeenten Simpelveld en Voerendaal,
die een functionele integratie zijn aangegaan, plichtsbewust werken aan
de structurele verbetering van hun informatiehuishouding. Wel is de
Provincie (net als de gemeenten zelf) van mening dat dit een precair
proces is. De functionele integratie zoals die wordt opgebouwd door
Simpelveld en Voerendaal is uniek in Nederland, daarom zijn er nog veel
praktische grijze gebieden. De conclusies van november 2018 blijven op
hoofdlijnen overeind. De gemeenten behartigen ten dele hun
archiefwettelijke taken. Er worden relevante stappen gezet om binnen een
redelijke termijn tot compliancy aan archiefwet- en regelgeving te komen.
De Provincie is hier positief over gestemd.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Sittard-Geleen heeft een voldoende taakbehartiging maar is ten opzichte
van 2018 minder goed gaan scoren. Er is geen verslaglegging gedaan op
grond van de Wro (art.10). De verslaglegging voor de Wabo wordt via de
jaarrekening naar de Raad gestuurd hetgeen het risico met zich
meebrengt dat de Raad onvoldoende zicht/tijd heeft om haar horizontale
rol goed te spelen. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de verslagen zijn
opgesteld. De betreffende stukken werden in oktober aangereikt. Hoewel
niet verplicht heeft het de voorkeur op verslagen over het voorgaande jaar
zo vroeg mogelijk vast te laten stellen zodat ze nog gebruikt kunnen
worden bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma.
Op hoofdlijnen blijven de conclusies van vorig jaar gelden. De gemeente
Sittard-Geleen voldoet deels aan haar archiefwettelijke verplichtingen. Er
zijn sindsdien wel diverse stappen gezet om de informatiehuishouding te
verbeteren. Ze functioneert, maar is niet toekomstbestendig vanwege haar
overwegend analoge karakter. Dit laat onverminderd dat de analoge
archiefvorming en het -beheer dankzij inspanningen van de gemeente
compliant zijn aan archiefwet- en regelgeving. Gelet op de komst van de
Omgevingswet alsmede de Wet digitale overheid is het echter wenselijk
dat de gemeente sneller vaart maakt met het digitaliseren van haar
informatiestromen. De gemeente zet hiertoe vooralsnog kleine stappen.
Naar aanleiding van de resultaten per 1 januari 2019 is de achterstand
gesignaleerd en aanvullende informatie opgevraagd. Bij de gemeente blijkt
sprake te zijn van een tekort aan koppelingen. Begin april is de Provincie
in gesprek gegaan met als uitgangspunt de realisatie van de huisvesting
van de op dat moment aan de gemeente gekoppelde personen vóór 1 juli
2019. Daar is de gemeente gedeeltelijk in geslaagd. De gemeente zet
actief leegstaand vastgoed in om woningen te realiseren voor grote
gezinnen. Aan de hand van de maandelijkse realisatiecijfers van het COA
wordt de realisatie gevolgd. Bij onvoldoende vooruitgang volgt een
(ambtelijk) gesprek.

Stein heeft een matige taakbehartiging. Op basis van de in 2018 door
Stein zelf aangeleverde gegevens zou het in dat jaar beter moeten zijn
geweest. Toezicht door de Provincie leverde op dat Stein geen
verslaglegging heeft gedaan over 2018. Dat zou nog in oktober
plaatsvinden maar is niet toegestuurd. Verder heeft Stein een verouderd
beleidsplan (2015) en is er geen uitvoeringprogramma opgesteld. Stein
geeft aan mee te doen in de werkgroep die een uniform beleidsplan wil
opstellen en zal in 2020 de stukken beter op orde hebben.
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Sinds het vorige gesprek hebben er zich diverse ontwikkelingen
aangaande het informatiebeheer voorgedaan binnen de gemeente Stein.
Zo wordt er een aanbesteding voorbereid voor de aanschaf van een nieuw
zaaksysteem. Ook is er recentelijk een informatiespecialist aangenomen.
Evenwel heeft de gemeente Stein nog een weg te bewandelen voordat zij
volledig voldoet aan de vereisten van de archiefwet- en regelgeving.
Gesteld kan worden dat het momenteel redelijk gaat met de
informatiehuishouding.
e
De taakstelling 2 helft 2018 is door de gemeente gerealiseerd. De per 1
juli 2019 ontstane achterstand is deels veroorzaakt door te weinig
koppelingen. De gemeente heeft de Provincie laten weten de volledige
taakstelling per 1 januari 2020 gerealiseerd te krijgen. Aan de hand van de
maandelijkse realisatiecijfers van het COA wordt de voortgang in de
realisatie gevolgd.

Vaals heeft net als vorig jaar de procesvereisten goed op orde en heeft
daarmee een goede taakbehartiging.
Op hoofdlijnen gelden de conclusies van vorig jaar nog steeds. De
gemeente Vaals voldoet deels aan haar archiefwettelijke verplichtingen. In
beginsel is er via het RHCL beschikking over adequate kennis om de
informatiehuishouding structureel te optimaliseren. De interne
informatievoorziening is echter kwantitatief beperkt te noemen. Ook zijn er
zorgen over het tempo om de informatiehuishouding structureel te
optimaliseren. Van groot belang bij de voortgang is de voorgenomen
samenwerking met de gemeente Kerkrade op het gebied van informatieen archiefbeheer die momenteel wordt verkend.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Valkenburg aan de Geul heeft een matige taakbehartiging. Valkenburg
heeft geen uitvoeringsprogramma, komt mensen en middelen tekort en
stelt geen verslaglegging op. Eind oktober zouden er keuzes gemaakt
worden maar deze hebben de Provincie vooralsnog niet bereikt.
Valkenburg is hard bezig om de achterstanden in te halen. In 2020 zouden
de resultaten daarvan zichtbaar moeten zijn.
De gemeente Valkenburg aan de Geul is in 2019 niet opnieuw benaderd in
het kader van dit IBT-domein. De resultaten van 2018 gaven daar geen
aanleiding toe. De kwalificatie is dan ook dat de gemeente Valkenburg aan
de Geul haar archiefwettelijke taken in voldoende mate behartigt.
De achterstand per 1 januari 2019 is gesignaleerd en aanvullende
informatie opgevraagd. De gemeente wist deze achterstand snel in te
lopen door in te zetten op de huisvesting van hervestigers (voorheen
e
uitgenodigde vluchtelingen). De taakstelling 1 helft 2019 is op één
persoon na gerealiseerd.

Venlo heeft zich in 2019 sterk verbeterd. De gemeente heeft nu een
voldoende taakbehartiging. Venlo heeft voor zowel de Wabo- als de Wro
de verslaglegging op orde gekregen en dit ook ter kennisgeving naar de
gemeenteraad gestuurd. Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad
de kwaliteitsverordening VTH taakuitvoering vastgesteld.
In algemene zin kan worden gesteld dat de gemeente Venlo
plichtsgetrouw werkt aan de structurele verbetering van haar
informatiehuishouding. Het daartoe gestarte Project Informatiebeheer In
Orde (PRIO) verloopt voorspoedig. Onder andere is er een recordmanager
aangesteld en in opleiding, die binnen de gemeente Venlo de
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problematiek van de ongestructureerde informatie aanpakt.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Venray heeft zich verbeterd afgelopen jaar en heeft nu een voldoende
taakbehartiging. Venray heeft de verslaglegging op orde en deze is ook
naar de gemeenteraad gestuurd. De tijdstippen waarop de verschillende
procesvereisten worden vastgesteld verdient in 2020 verdere aandacht.
Venray werkt nog met een verouderd beleidsplan. Dit zou eind 2019
worden herzien. Venray heeft moeite om aan voldoende goed
gekwalificeerd personeel te komen.
Ter verbetering van haar informatiehuishouding voert de gemeente Venray
het programma Proces en Informatie uit. De uitvoering van dit programma
loopt zoals gepland. Er worden gerichte stappen gezet om de
gemeentelijke informatiehuishouding binnen een redelijke termijn
structureel te verbeteren.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Voerendaal heeft zich sterk verbeterd dit jaar en heeft nu een voldoende
taakbehartiging. De verslaglegging voor zowel Wabo als Wro is opgesteld
en naar de gemeenteraad gestuurd.
De Provincie concludeert dat de gemeenten Voerendaal en Simpelveld,
die een functionele integratie zijn aangegaan, plichtsbewust werken aan
de structurele verbetering van hun informatiehuishouding. Wel is de
provincie (net als de gemeenten zelf) van mening dat dit een precair
proces is. De functionele integratie zoals die wordt opgebouwd door
Simpelveld en Voerendaal is uniek in Nederland, daarom zijn er nog veel
praktische grijze gebieden. De conclusies van november 2018 blijven op
hoofdlijnen overeind. De gemeenten behartigen ten dele hun
archiefwettelijke taken. Er worden relevante stappen gezet om binnen een
redelijke termijn tot compliancy aan archiefwet- en regelgeving te komen.
De Provincie is hier positief over gestemd.
De achterstand per 1 januari 2019 is gesignaleerd en aanvullende
informatie opgevraagd. De gemeente wist deze achterstand snel in te
lopen door in te zetten op de huisvesting van hervestigers (voorheen
e
uitgenodigde vluchtelingen). De taakstelling 1 helft 2019 is op één
persoon na gerealiseerd.

Weert heeft een voldoende taakbehartiging. De data waarop de stukken
worden vastgesteld behoeft nog aandacht.
De conclusies van november 2018 blijven grotendeels overeind. De
gemeente behartigt haar archiefwettelijke taken ten dele, er is ruimte voor
verbetering. De gemeente heeft voldoende kennis en middelen tot haar
beschikking om de informatiehuishouding binnen een redelijke termijn
(uiterlijk 2021) structureel te optimaliseren. Sinds november 2018 zijn er
ook diverse gerichte stappen gezet om dit doel te bereiken.
De gemeente heeft haar taakstelling binnen de voorgeschreven termijn
gerealiseerd.

Waterschap Limburg
Informatie- en
archiefbeheer

De informatiehuishouding van het waterschap Limburg verkeert in de
optiek van de Provincie in een redelijke toestand. Hierbij neemt de
Provincie het beeld van het volledige archief in overweging, zoals
geschetst tijdens het verdiepingsgesprek en in de KPI-rapportage 2019.
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Tevens moet hierbij in overweging genomen worden dat het waterschap
een overheid is die de gehele provincie Limburg omvat. Dit maakt dat het
schap, mede gelet op zijn wettelijke taken, een complexe archieffunctie
kent. Er zijn enkele kritieke punten die geadresseerd moeten worden door
het Waterschap, wat ook gaat gebeuren in de vorm van een verbeterplan
dat binnen afzienbare tijd aan het bestuur zal worden voorgelegd. Wat dit
betreft moedigt de Provincie een intensivering van de samenwerking met
het RHCL aan.
27 Limburgse gemeenschappelijke regelingen
Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord- en Midden-Limburg
Informatie- en
Vooralsnog voldoet ICT NML overwegend aan haar archiefwettelijke
archiefbeheer
verplichtingen. Dit komt echter voornamelijk door het feit dat het actuele
archief van de regeling van een zeer geringe omvang is. Het betreft een
jonge regeling met vooralsnog een klein aantal deelnemers. Hierbij neemt
de Provincie Limburg het bestuursarchief en het digitale klantzakenarchief
in overweging. De organisatie is echter kwetsbaarder voor de langere
termijn. Ze gaat op korte termijn in gesprek met de gemeentearchivaris
van Roermond.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep en Mook en Middelaar
Informatie- en
In algemene zin lijkt de IWGM in redelijke mate aan haar archiefwettelijke
archiefbeheer
verplichtingen te voldoen. Hierbij neemt de provincie het totaalbeeld van
het bestuursarchief, het personeelsarchief en het klantzakenarchief in
overweging. Wel mist de provincie een structurele aanpak van het
klantzaken- en personeelsarchief die compliant is met wet- en regelgeving.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Center Zuid-Limburg
Informatie- en
De toekomst van deze gemeenschappelijke regeling is nu nog onduidelijk.
archiefbeheer
Het archief ervan is zeer beperkt van omvang. Gelet op deze feiten ziet de
Provincie ervan af om tot een beoordeling te komen. Het streven van
betrokken partijen is om de besluitvorming met betrekking tot het vervolg
van het SSC-ZL voor 1 november 2019 af te ronden. Daarna kan vervolg
gegeven worden aan de IBT-thematiek. Op initiatief van het SSC-ZL zal
daartoe eind 2019 een vervolg afspraak met de provincie worden
ingepland.
Gemeenschappelijk orgaan Milieuparken Geul en Maas
Informatie- en
Het informatie- en archiefbeheer voldoet momenteel niet aan de vereisten
archiefbeheer
van de Archiefwet 1995. De provincie neemt hierbij het totaalbeeld van het
bestuursarchief, het personeelsarchief en het takenarchief in overweging.
Essentiële elementen om tot een informatiehuishouding te komen die
compliant is aan wet- en regelgeving, ontbreken. Wel worden er in
samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
maatregelen getroffen om het informatie- en archiefbeheer te
professionaliseren.
Gemeenschappelijk orgaan Toezicht op het primair openbaar onderwijs
Informatie- en
Er zijn diverse kwetsbaarheden in de informatiehuishouding van het
archiefbeheer
gemeenschappelijk orgaan (die verweven zijn met de
informatiehuishouding van de gemeente Venlo). Hierbij neemt de
Provincie het totaalbeeld van het GOTPOO-archief in overweging.
Hieronder zijn te verstaan het bestuursarchief en het archief betreffende
de taakuitvoering. Er worden echter wel diverse belangrijke stappen gezet
om de informatiehuishouding te professionaliseren. De Provincie heeft er
vertrouwen in dat dit proces zich voortzet.
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Openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap
Informatie- en
De BsGW voldoet ten dele aan haar archiefwettelijke verplichtingen.
archiefbeheer
Weliswaar gaat een aantal zaken (met behulp van commerciële
dienstverlening) goed, maar er zijn ook diverse mankementen
geconstateerd aan de informatiehuishouding. De Provincie wijst in dit
verband nadrukkelijk op de archiefverordening uit 2011; deze is gedateerd
en bevat niet alle elementen die bij de Archiefwet worden gevorderd. De
BsGW treft voorbereidingen om haar informatiehuishouding structureel te
optimaliseren. In het najaar van 2019 wordt hier meer duidelijkheid over
verwacht.
Openbaar lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette
Informatie- en
Het betreft hier een zeer kleinschalige gemeenschappelijke regeling. Het
archiefbeheer
archief is tamelijk klein van omvang. Strikt genomen voldoet het DuitsNederlands Grenspark momenteel slechts in beperkte mate aan zijn
archiefwettelijke verplichtingen. De provincie neemt hierbij het totaalbeeld
van het bestuursarchief, het personeelsarchief en het projectenarchief in
overweging. Wel is het archief (mede door zijn omvang) toegankelijk en
bruikbaar voor de bedrijfsvoering. In het begin van 2020 vindt op aanraden
van de provincie een archiefinspectie plaats.
Openbaar lichaam Eurode
Informatie- en
Het betreft een zeer kleinschalige gemeenschappelijke regeling, en het
archiefbeheer
archief is dan ook beperkt van omvang. Het archief van Eurode verkeert in
een redelijk goede, geordende en toegankelijke staat. Het is toegankelijk
en bruikbaar voor het doel waarvoor het is ontstaan: de bedrijfsvoering en
het uitvoeren van de Eurode-taken. De provincie neemt hierbij het
totaalbeeld van het bestuursarchief en het taakuitvoeringsarchief in
overweging. Dit laat echter onverminderd dat de kern van de archieffunctie
van Eurode niet compliant is aan archiefwet- en regelgeving. Eurode zet
echter op dit gebied inmiddels stappen in de goede richting.
Openbaar lichaam GGD Zuid-Limburg
Informatie- en
In algemene zin voldoet de GGD aan zijn archiefwettelijke verplichtingen.
archiefbeheer
De provincie neemt hierbij het totaalbeeld van het bestuursarchief, het
personeelsarchief en het taakuitvoeringsarchief in overweging. Weliswaar
is er ruimte voor verbetering, maar gelet op de aangereikte informatie en
het gesprek heeft de provincie er vertrouwen in dat de informatiehuishouding binnen een redelijke termijn wordt geoptimaliseerd.
Openbaar lichaam Het Gegevenshuis
Informatie- en
Op dit moment verkeert de informatiehuishouding van Het Gegevenshuis
archiefbeheer
in een redelijke staat. Er zijn structurele verbeteringen gaande en de
informatiehuishouding wordt verder opgebouwd. Er zijn (deels structureel)
middelen op de begroting vrijgemaakt om de informatiehuishouding te
verbeteren en in goede staat te houden. Daarnaast is er een
dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Rijckheyt
(archiefbewaarplaats gemeente Heerlen e.o.) voor het toezicht op het
archiefbeheer.
Openbaar lichaam Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum-Onderbanken-Landgraaf
Informatie- en
Blijkens de verstrekte informatie tijdens het gesprek en de laatste KPIarchiefbeheer
rapportage (2017) verkeert de informatiehuishouding van ISD-BOL in een
overwegend goede, geordende en toegankelijke staat.
De provincie neemt hierbij het totaalbeeld van het bestuursarchief, het
personeelsarchief en het taakuitvoeringsarchief (cliëntenpost, zakenpost)
in overweging. Er is wel ruimte voor verbetering, met name op het gebied
van het (finaliseren van) het kwaliteitssysteem en het borgen van
duurzaamheid, context, authenticiteit en betrouwbaarheid van
archiefbescheiden.
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Openbaar lichaam Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas
Informatie- en
Vooralsnog heeft de Provincie Limburg de indruk dat de
archiefbeheer
informatiehuishouding van Kompas zich in een redelijke toestand bevindt.
De Provincie neemt hierbij het totaalbeeld van het bestuursarchief,
het bedrijfsvoeringarchief (inkoop, personeel e.d.) en de cliëntdossiers in
overweging. Kompas is momenteel bezig met het digitaliseren van de
cliëntdossiers en het updaten van het archiefbeleid (archiefverordening en
besluit informatiebeheer). Na overleg met de archiefinspecteur heeft men
besloten dat er eind 2019 een nieuwe KPI-rapportage zal worden
opgesteld. Wanneer de resultaten hiervan bekend zijn zullen provincie en
Kompas opnieuw het gesprek met elkaar aangaan.
Openbaar lichaam Kredietbank Limburg
Informatie- en
In algemene zin voldoet de Kredietbank Limburg aan zijn archiefwettelijke
archiefbeheer
verplichtingen. De Provincie neemt hierbij het totaalbeeld van het
bedrijfsvoeringarchief (inclusief bestuursarchief) en cliëntenarchief in
overweging. Er is echter ook ruimte voor verbetering. Gelet op de inzet
van de Kredietbank en het feit dat er diverse deskundige partners zijn
aangetrokken, spreekt de Provincie het vertrouwen uit dat de
tekortkomingen binnen een redelijke termijn worden verbeterd.
Openbaar lichaam Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord
Informatie- en
De informatiehuishouding van de MGR sociaal domein Limburg-Noord
archiefbeheer
verkeert in een zorgwekkende toestand. Hierbij neemt de provincie het
totaalbeeld van het bestuursarchief en het taakuitvoeringsarchief in
overweging. Essentiële elementen zoals een kwaliteitssystematiek en een
adequate beheer- en bewaaromgeving ontbreken. Daar staat tegenover
dat de informatiehuishouding op korte termijn zal worden onderworpen
aan een nulmeting door de gemeentearchivaris van Venray.
Openbaar lichaam Omnibuzz
Informatie- en
De ontvangen systematische toezichtinformatie is onvoldoende om een
archiefbeheer
evenwichtig beeld van de staat van het informatie- en archiefbeheer van
Omnibuzz te kunnen vormen. De gemeenschappelijke regeling volgt de
archiefverordening van de gemeente Sittard-Geleen, hetgeen impliceert
dat er jaarlijks een archiefinspectie dient te worden verricht. Inmiddels
bestaat de gemeenschappelijke regeling bijna drie jaar, en heeft er
vooralsnog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden om een
archiefinspectie uit te laten voeren. Dit stelt Omnibuzz bloot aan onnodige
risico’s ten aanzien van informatie- en archiefbeheer. Om uitsluitsel over
de feitelijke toestand van de algehele informatiehuishouding te verkrijgen,
heeft de Provincie Omnibuzz (met klem) aanbevolen om een
archiefinspectie uit te laten voeren. Een inspectierapportage kan fungeren
als vertrekpunt voor verdere gerichte maatregelen op strategisch, tactisch
en operationeel niveau.
Openbaar lichaam Reinigingsdienst Maasland
De analoge en digitale archieffunctie van de Reinigingsdienst Maasland
Informatie- en
archiefbeheer
voldoet in zeer beperkte mate aan de vereisten van de Archiefwet.
Essentiële randvoorwaarden om te komen tot een ordentelijke
informatiehuishouding, ontbreken. Hierbij neemt de provincie het
bestuursarchief, het personeelsarchief en het taakuitvoeringsarchief in
overweging. De provincie heeft geadviseerd een volledige archiefinspectie
te laten doen. De directeur heeft toegezegd dit op te pakken. Het dagelijks
bestuur heeft inmiddels door een extern adviesbureau een archiefinspectie
op het analoge archief laten uitvoeren. De resultaten hiervan zullen naar
verwachting mede het vertrekpunt voor structurele verbeteringen in de
analoge en digitale archivering vormen. Reinigingsdienst Maasland is
voornemens om (volledig) digitaal te gaan werken.
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Openbaar lichaam Reinigingsdiensten RD4
Informatie- en
Strikt genomen voldoet de gemeenschappelijke regeling Rd4 op een
archiefbeheer
aantal kritieke punten niet aan haar archiefwettelijke verplichtingen. De
Provincie neemt hierbij uitsluitend het bestuursarchief in overweging. Er is
geen sprake van een kwaliteitssysteem voor het archiefbeheer, en de
beheeromstandigheden voor het archief zijn onvoldoende. Het archief is
echter wel goed toegankelijk voor de bedrijfsvoering. Vervroegde
overbrenging van het bestuursarchief vanwege de beheeromstandigheden
wordt momenteel overwogen. Rd4 heeft aangegeven zich verder te gaan
verdiepen in de archiefwet en te trachten voor het deel van de
gemeenschappelijke regeling hier zo volledig mogelijk aan te gaan
voldoen.
Openbaar lichaam Servicecentrum Maasgouw – Echt-Susteren – Roerdalen (MER)
Informatie- en
Hoewel de informatiehuishouding van het openbaar lichaam
archiefbeheer
Servicecentrum MER strikt genomen in opbouw is, kan worden
geconcludeerd dat de regeling in algemene zin aan haar archiefwettelijke
verplichtingen voldoet. Een en ander wordt nader in kaart gebracht
middels een KPI-rapportage die in het najaar van 2019 of het voorjaar van
2020 wordt opgeleverd. Deze rapportage zal mogelijk aanleiding zijn voor
een verdere nuancering van de bevindingen.
Openbaar lichaam Sociale werkvoorziening Midden-Limburg Westrom
Informatie- en
Momenteel voldoet Westrom ten dele aan haar archiefwettelijke
archiefbeheer
verplichtingen. De provincie neemt hierbij het totaalbeeld van het
bestuursarchief, het personeelsarchief en het cliëntenarchief in
overweging. Archiefzorg maakt op dit moment geen deel uit van het
structureel beleid van de regeling. Desondanks ziet de provincie dat
Westrom diverse goede maatregelen treft.
Openbaar lichaam Stadsregio Parkstad Limburg
Informatie- en
De informatiehuishouding van de stadsregio verkeert in een
archiefbeheer
zorgwekkende toestand. De Provincie neemt hierbij het totaalbeeld van
het bestuursarchief, het personeelsarchief en het projectenarchief in
overweging. Diverse essentiële elementen om tot een ordentelijke
informatiehuishouding te komen, zoals een kwaliteitssysteem voor het
beheer van archiefbescheiden, ontbreken. Weliswaar kunnen de
medewerkers hun stukken terugvinden en is de toegang tot gegevens
beveiligd, maar voor de langere termijn staat de archieffunctie, gelet op de
vigerende - en toekomstige- regelgeving, onder druk. De Provincie heeft
geadviseerd om een volledige archiefinspectie te laten plaatsvinden.
Recent heeft de Stadsregio daartoe eerste contacten gelegd met de
toezichthoudend gemeentearchivaris.
Openbaar lichaam Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord
Informatie- en
Er moeten nog diverse werkzaamheden verricht worden voordat de
archiefbeheer
informatiehuishouding van de veiligheidsregio voldoet aan de normen van
archiefwet- en regelgeving. De provincie neemt hierbij het totaalbeeld van
het bestuursarchief, het personeelsarchief en het taakuitvoeringsarchief in
overweging. Deze opgave is allesbehalve gering. Hier komt bij dat het
maatschappelijke afbreukrisico van de veiligheidsregio groot is. Er is
echter voldoende deskundigheid in de organisatie aanwezig om
structurele verbeteringen te realiseren.
Openbaar lichaam Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Informatie- en
In algemene zin voldoet de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in redelijke mate
archiefbeheer
aan zijn archiefwettelijke verplichtingen. De Provincie neemt hierbij het
totaalbeeld van het bestuursarchief, het personeelsarchief en het
taakuitvoeringsarchief in overweging. Er is echter ruimte voor aanzienlijke
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verbetering. Hoe de verbetering wordt ingezet hangt mede af van het
akkoord op de begroting 2019 die voor zienswijzen aan gemeenten is
toegestuurd.
Openbaar lichaam Waterschapsbedrijf Limburg
Informatie- en
De informatiehuishouding van het Waterschapsbedrijf Limburg verkeert in
archiefbeheer
de optiek van de Provincie in een overwegend goede toestand. Hierbij
neemt de Provincie het beeld van het volledige archief, zijnde het
bestuursarchief, het personeelsarchief en het taakuitvoeringsarchief, in
overweging zoals geschetst tijdens het verdiepingsgesprek en in de
vragenlijst. Er worden diverse gerichte maatregelen genomen om de
informatiehuishouding verder te optimaliseren.
Openbaar lichaam Werkgeversservicepunt Parkstad en openbaar lichaam Werkvoorzieningschap
Oostelijk Zuid-Limburg
Informatie- en
Hoewel het hier gaat om twee separate openbare lichamen, zijn de
archiefbeheer
gemeenschappelijke regelingen in de praktijk zeer nauw met elkaar
verweven. Voor beide regelingen gaan dezelfde conclusies op.
Concluderend kan worden gesteld dat het analoge archief van het
WSP/WOZL in algemene zin in een geordende en toegankelijke staat
verkeert. Ten aanzien van het hybride archief van het WSP/WOZL bestaat
het vermoeden dat dit in een suboptimaal geordende en toegankelijke
staat verkeert. Samenvattend is de archieffunctie van beide regelingen te
kwalificeren als zorgwekkend. De provincie heeft geadviseerd om een
volledige archiefinspectie te doen. De directie heeft inmiddels met de
toezichthoudend archivaris gesproken. In samenspraak met het Regionaal
Historisch Centrum Limburg zal een archiefinspectie worden uitgevoerd.
Openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West
Informatie- en
De informatiehuishouding van het werkvoorzieningsschap verkeert in een
archiefbeheer
zorgwekkende toestand. Hierbij neemt de Provincie het totaalbeeld van
het bestuursarchief, het archief van het ambtelijke personeel en het
cliëntenarchief in overweging. Diverse essentiële elementen om tot een
ordentelijke informatiehuishouding te komen, ontbreken. Zo is er onder
andere geen kwaliteitssysteem voor het beheer van archiefbescheiden. De
provincie heeft geadviseerd om een volledige archiefinspectie te doen.
Recent heeft het werkvoorzieningsschap daartoe de eerste contacten
gelegd met de archivaris van de gemeente Venray.
Openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Weert en omstreken De Risse
Informatie- en
De Provincie concludeert dat de staat van het informatie- en archiefbeheer
archiefbeheer
zorgwekkend is. De Provincie neemt hierbij het totaalbeeld van het
bestuursarchief, het archief van het ambtelijke personeel en het
cliëntenarchief in overweging. Er wordt niet voldaan aan diverse van de
hiervoor genoemde archiefwettelijke verplichtingen. Met name wijst de
provincie in dit verband op de afwezigheid van een integrale
kwaliteitssystematiek en het feit dat er nog nooit een archiefinspectie is
verricht. De Provincie heeft geadviseerd om een volledige archiefinspectie
te doen. Recent heeft het werkvoorzieningsschap daartoe de eerste
contacten gelegd met de gemeente Weert.
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