
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over het wissen van complete mailboxen 

door de Gemeente Almere - Vervolgvragen 
 
Datum: 19 april 2021  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van JA21 de volgende schriftelijke vervolgvragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over het wissen van complete mailboxen door de 
Gemeente Almere  
 

In navolging op de antwoorden die het College op 6 april 2021 heeft 
gegeven op de schriftelijke vragen van JA21 van 9 maart 2021 en op een 
nieuw artikel van Omroep Flevoland heeft de fractie van JA21 een aantal 
vervolgvragen.  
 

1. Is het College bekend met het artikel van 19 april 2021 van Omroep 
Flevoland1 met als titel ‘Archief gemeente Almere al 10 jaar een chaos’? 

2. Kan het College aangeven of zij de quote herkent ‘De provincie Flevoland is 
als toezichthouder namelijk al 10 jaar lang op de hoogte van het feit dat 
het archiefbeheer van de gemeente Almere niet op orde is’. Zo ja, kan zij 
dan uitleggen waarom er al die jaren geen actie vanuit de provincie is 
ondernomen. Zo nee, waarom niet? 

3. Op 9 april heeft het College op onze schriftelijke vraag ‘Kan het College 
aangeven hoe zij het afgelopen jaar op de hoogte is gehouden van de 
vorderingen van het verbeterplan?’ het volgende geantwoord:  

‘In het interbestuurlijk toezicht werken we met een interventieladder. Als 
blijkt dat een gemeente onvoldoende presteert, dan stijgt een 
gemeente op de ladder. De gemeente Almere zit qua interventieladder 
in fase “rood”. Dat betekent dat de gemeente afspraken over acties en 
termijnen, die gesteld zijn om achterstanden in te lopen ten aanzien 
van de Archiefwet, niet of onvoldoende zijn nagekomen. Met de 
gemeenten in onze provincie hebben we ook een bestuurs-
overeenkomst gesloten. Daarin is opgenomen dat een gemeenteraad 
ook zelf actief toezicht moet uitvoeren bijvoorbeeld op het gebied van 
archiefbeheer. Pas als dit horizontale toezicht niet leidt tot verbetering, 
treedt de provincie als (verticale) toezichthouder op.‘ 

Kan het College aangeven hoe de interventieladder de afgelopen 10 jaar is 
toegepast op de gemeente Almere? Zo nee, waarom niet? 
 
 
 

4. Op de website Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 
https://www.flevoland.nl/loket/kaarten/interbestuurlijk-toezicht van de Provincie 

 
1 https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/229720/archief-gemeente-almere-al-10-jaar-een-chaos   

https://www.flevoland.nl/loket/kaarten/interbestuurlijk-toezicht
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/229720/archief-gemeente-almere-al-10-jaar-een-chaos


Flevoland heeft men toegang tot IBT gerelateerde informatie van alle 
gemeenten in de provincie Flevoland waaronder ook Informatie- en 
Archiefbeheer (zie ook de bijlage). Hier is duidelijk zichtbaar dat pas in de 
periode 2018-2019 de gemeente Almere de kwalificatie ‘Niet adequaat’ heeft 
gekregen. Wat echter ook duidelijk wordt is dat in alle overige gemeenten 
(uitgezonderd de Noordoostpolder) de kwalificaties ‘Redelijk adequaat’ 
zijn toegekend voor het Informatie en Archiefbeheer. De kwalificatie die de 
gemeente Almere ook had. Kan het College aangeven (per gemeente) op 
welk punt deze zich in de interventieladder bevindt op dit moment? Zo nee, 
waarom niet? 

5. Kan het College toezeggen dat in geen van de gemeenten met de 
kwalificatie ‘Redelijk adequaat’ zich dezelfde problemen gaan voordoen 
zoals nu in de gemeente Almere m.b.t. het Informatie- en Archiefbeheer? Zo 
nee, waarom niet? 
 

Namens de fractie van JA21, 
 
Eric Raap 
  



BIJLAGE 
(https://flevoland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=61c33cbb97f5
4350ae92ba1e003ee6aa ) 
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