
Aan de raad van de gemeente Almere

Actualiteit archivering mailboxen 

Geachte raad,

Op 9 maart 2021 hebben wij u een raadsbrief gestuurd naar aanleiding van de berichtgeving
in de media over de vernietiging van mailboxen. 

In de raadsbrief hebben wij u geïnformeerd dat voor bepaalde groepen gebruikers de 
mailboxen permanent bewaard moeten worden, waaronder die van oud-bestuurders. Op het
moment van het versturen van de raadsbrief op 9 maart 2021 was onze informatie dat deze 
mailboxen vernietigd waren. Dinsdagavond 16 maart jl. zijn wij geïnformeerd dat een deel 
van de mailboxen die bewaard hadden moeten blijven, alsnog zijn gevonden. 

Wij betreuren de gang van zaken omtrent de implementatie van bewaring van mailboxen 
ten zeerste. Dit heeft ertoe geleid dat de huidige situatie rondom archivering dan wel 
vernietiging van mailboxen niet is zoals deze moet zijn. Wij spannen ons tot het uiterste in 
om naar de gewenste en benodigde situatie te komen. Daartoe zullen wij de schade die in 
het verleden is ontstaan waar mogelijk herstellen en zetten wij ons maximaal in om 
herhaling in de toekomst te voorkomen. 

Momenteel wordt in beeld gebracht over welke periode en van welke oud-bestuurders en 
oud-medewerkers de mailboxen terug te vinden zijn. Dit dient per betreffende persoon te 
worden bekeken. Het vervolgens inventariseren van de bewaarde inhoud uit de alsnog 
gevonden mailboxen is een zorgvuldig proces. Het inventariseren bestaat uit het 
achterhalen of de mailbox volledig of gedeeltelijk aanwezig is. Bij deze inventarisatie moet
rekening worden gehouden met privacy wetgeving (AVG).

Op het moment van schrijven van voorliggende raadsbrief zijn de mailboxen en bestanden 
van 17 oud-bestuurders gevonden. Er wordt momenteel gezocht naar de overige mailboxen.
Berichtgeving van Omroep Flevoland op 16 maart geeft weer dat de mailbox van huidig 
wethouder Julius Lindenbergh niet meer aanwezig is. Dit is onjuist. Zijn mailbox is 
volledig aanwezig.  

Op dezelfde dag zijn wij ook geïnformeerd dat mailboxen die niet bewaard zijn, met 
speciale software alsnog grotendeels te reconstrueren zijn op basis van verzonden en 
ontvangen mailberichten in de mailboxen van huidige medewerkers. Het op deze manier 
reconstrueren van niet bewaarde mailboxen is een proces dat wij mogelijk in gang kunnen 
zetten, indien wij weten voor welke mailboxen dit nodig is.
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Dit betreft een proces dat ongeveer drie weken zal vergen, mede doordat ook hierbij 
rekening gehouden moet worden met privacywetgeving.

Op basis van de nieuwe informatie kunnen wij op dit moment veel (inhoudelijke) vragen 
die door uw raad gesteld zijn niet of niet volledig beantwoorden. Daarnaast roept deze 
informatie nieuwe vragen op. Om u goed en volledig te kunnen informeren, hebben wij 
ongeveer drie weken nodig om de implicaties van de recente informatie te onderzoeken. 
Zodra wij dat in beeld hebben, zullen wij u informeren.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,

de secretaris, de burgemeester,
R. Wielinga F.M. Weerwind


