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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. In november 2020 heeft de toezichthouder een inspectie 

uitgevoerd en een aantal aanbevelingen gedaan. Het Dagelijks Bestuur van MRE wil naast het borgen van 

de rechtmatigheid van de informatiehuishouding ook de archiefzorg en het archiefbeheer continue blijven 

verbeteren. Daarom ondersteunen wij de aanbevelingen uit de inspectie, hebben deze in 2021 opgepakt en 

in een verbeterplan uitgezet in de tijd.  

 

Archief- en informatiebeheer 2021   

De conclusie vanuit de inspectie in 2020 was dat het archief- en informatiebeheer van MRE op een groot 

aantal onderdelen voldoet of gedeeltelijk voldoet, echter dat er nog stappen te zetten zijn om het binnen de 

organisatie nagestreefde niveau te bereiken. Op basis van de in het jaarverslag 2020 opgenomen 

verbeterplannen zijn reeds diverse zaken gerealiseerd, waarvan de belangrijkste zijn de aanbesteding, 

implementatie en in gebruik name van het zaaksysteem en het actualiseren en vaststellen van de  

Beheerregeling informatiebeheer Metropoolregio Eindhoven. Alle overige werkzaamheden verlopen volgens 

planning, hiervoor wordt verwezen naar het in het jaarverslag 2021 Archief- en informatiebeheer 

opgenomen verbeterplan waarin alle in de inspectie genoemde actiepunten uitgezet zijn in de tijd. Eind 

2022 zal naar verwachting de tweejaarlijkse inspectie vanuit de toezichthouder plaatsvinden. We 

vertrouwen er op dat de uitkomsten laten zien dat er vooruitgang is geboekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de leden van het Algemeen Bestuur  

van de Metropoolregio Eindhoven 
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Verslag 2021 na behandeling toesturen aan provincie  

In het kader van het interbestuurlijk toezicht op het archief- en informatiebeheer zal dit jaarverslag 2021 na 

behandeling in uw vergadering van 6 juli 2022 voor 15 juli 2022 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. 

 

 

 

 

 

 

 


