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Archivering op orde
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2017,
behandelend Statenvoorstel: 47/17 A Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer naar
verkoop van Attero,
Overwegende dat:
^ De Zuidelijke Rekenkamer in het verleden al in meerdere rapporten adviezen heeft
gegeven om de verslaglegging/archivering op orde te brengen daar deze op dit
moment binnen de Provincie Noord Brabant op tal van dossiers van onvoldoende
niveau is;
^ Een deugdelijke verslaglegging en archivering een basis ‘hygiëne factor’ is om als
Provincie te kunnen acteren als serieuze en professionele partij;
Constaterende dat;
^ Ook in het voorliggende onderzoeksrapport over Attero dit advies wederom wordt
gegeven;
^ Het contrast op dit punt met de Provincie Limburg, die dit wel op orde heeft, groot is;
^ Bovendien blijkt dat in dit geval verslaglegging en archivering sommige zaken niet
alleen ‘niet op orde waren' maar soms simpelweg gewoon ontbraken en dit van
onprofessionaliteit getuigd;
^ Gedeputeerde Staten in haar bestuurlijke reactie gelukkig aangeven deze
aanbeveling aan te nemen en melden dat zij enige tijd geleden reeds maatregelen
hebben genomen om de archivering te optimaliseren;
Verzoeken Gedeputeerde Staten;
^ om z.s.m. met een nota richting PS te komen waarin in ieder geval wordt gemeld:
- welke maatregelen men t.a.v. de archivering specifiek heeft genomen?
- welke verbeterslagen Z suggesties zijn geïdentificeerd?
- welke inmiddels al zijn opgepakt Z doorgevoerd?
- het tijdspad wanneer deze maatregelen zijn afgerond?
- hoe Gs deze verbeteringen duurzaam wil borgen in de organisatie?
^

om met de Zuidelijke Rekenkamer in een verdiepend gesprek te gaan om te
kijken hoe men kan leren van hun expertise Z ervaringen;

En gaan over tot de orde van de dag.
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