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Geacht bestuur,  

 

Metropoolregio Eindhoven (MRE) is vanuit de Archiefwet verplicht om archiefbescheiden in goede, 
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Om te kunnen beoordelen of MRE aan deze 
wet- en regelgeving voldoet vindt periodiek een inspectie plaats waarin de informatiehuishouding wordt 
beoordeeld op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI). Per KPI-onderdeel wordt ingegaan op de 
stand van zaken en de te nemen maatregelen. De resultaten over 2020 zijn vertaald in het jaarverslag 
Archief- en informatiebeheer en een overzicht van de uit te voeren verbeterpunten. 
 
Conclusie uit de inspectie  
Het archief- en informatiebeheer van MRE is beoordeeld op 8 KPI’s. Deze KPI’s zijn niet vrijblijvend maar 
zijn afgeleid van de geldende artikelen in de Archiefwet- en regelgeving. De KPI’s maken inzichtelijk wat op 
hoofdlijnen goed gaat in het archief- en informatiebeheer en wat de aandachtspunten zijn. Voor de 
normering wordt de stoplichtmethodiek gebruikt: 
 
Rood - voldoet niet 
Oranje - voldoet gedeeltelijk 
Groen - voldoet 
 
De conclusie is dat het huidige archief- en informatiebeheer op een groot aantal onderdelen voldoet of 
gedeeltelijk voldoet, echter er zijn nog wat stappen te zetten om het binnen de organisatie nagestreefde 
niveau te bereiken. Naast het borgen van de rechtmatigheid van de informatiehuishouding wil MRE de 
archiefzorg en het archiefbeheer ook continue blijven verbeteren. De verbeterpunten volgend uit de 
inspectie zijn dan ook vertaald in een verbeterplan wat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. 
 
Op te pakken verbeterpunten 

De streekarchivaris en de archiefinspecteur hebben op basis van de uitkomst van de inspectie aangegeven 

waar en met welke prioriteit MRE de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer kan verbeteren: 

 

- Een beheerregeling opstellen en vaststellen. 

- Het sluiten van de nodige verwerkingsovereenkomsten in geval er sprake is van persoonsgegevens 

in de archieven.  

- De achterstanden in de wettelijke verplicht werkzaamheden in kaart brengen en wegwerken.  

- Het vastleggen van de beschrijving van metagegevens in een metagegevensschema. 

Aan de leden van het Algemeen Bestuur  

van de Metropoolregio Eindhoven 
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Bovenstaande wordt nog aangevuld met:  

 

- Het maken van een overzicht van welke systemen/applicaties zich informatieobjecten bevinden 

waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de informatieobjecten. 

 

Alle aanbevelingen zijn in het jaarverslag omgezet in een verbeterplan en uitgezet in de tijd. 

 
Verslag na behandeling toesturen aan provincie  
In het kader van het interbestuurlijk toezicht op het archief- en informatiebeheer zal dit jaarverslag 2020 na 
behandeling in uw vergadering van 15 december 2021 worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van 
de provincie.  
 

Hoogachtend, 

 

het Dagelijks Bestuur 

van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter,   de secretaris, 

J.A. Jorritsma.   mevrouw drs. J. Wiggers. 

 

 

 

 

 

 

 


