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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
verslag archiefinspectie KPI 2012 - 2013 

Steenbergen; 8 december 2013 

Aan de Raad, 

Het college dient als archiefzorgdrager periodiek verslag uit te brengen aan de gemeenteraad. Voor dit 
verslag zijn vragenlijsten in de vorm van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) door ons ingevuld en in 
overleg met de archiefinspecteur en gemeentearchivaris verder toegelicht en besproken. Op 22 
november hebben wij van de gemeentearchivaris het verslag archiefinspectie KPI 2012-2013 ontvangen 
(zie bijlage). Hij doet hierin een aantal aanbevelingen en geeft aan graag te vernemen welke opgepakt 
gaan worden. 

Door de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is per 1 oktober 2012 het specifiek toezicht van de 
provincie in het kader van de Archiefwet 1995 vervangen door generiek toezicht op basis van de 
Gemeentewet. In de praktijk betekent dit dat het provinciaal toezicht meer op afstand en achteraf 
plaatsvindt. Er is sprake van horizontale verantwoording door toezending van het door het college van 
B&W vastgestelde verslag van de archiefinspectie aan de gemeenteraad en de provinciale 
toezichthouder. Bedoeld verslag dient conform de archiefverordening te worden opgesteld door de 
gemeentearchivaris. 

Door de VNG is een handreiking ontwikkeld voor het afleggen van voornoemde verantwoording via 
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Deze handreiking is een raamwerk dat dient als kapstok waarbij 
door beantwoording van de bijbehorende vragen blijkt of de gemeente aan de eisen van de archiefwet 
1995 voldoet. Meer info hierover treft u aan in de als bijlage toegevoegde ledenbrieven van de VNG. 
De aanbevelingen van de gemeentearchivaris uit het verslag archiefinspectie KPI 2012-2013 moeten 
gezien worden als gesignaleerde knelpunten waarop actie dient te worden ondernomen en zijn daarom 
nader uitgewerkt in interne actiepunten inclusief een tijdsplanning voor de realisatie hiervan, (zie bijlage). 

In het kader van het toezicht op de archiefzorg kan de provincie diverse maatregelen nemen. In eerste 
instantie zullen zij zich baseren op het verslag van de archiefinspectie KPI daarnaast kunnen zij afgaan 
op signalen die zij ontvangen en tot slot kunnen nog steekproeven plaatsvinden. Hieruit zou kunnen 
volgen dat er aanleiding is om nader onderzoek te doen waarvoor de zogenaamde interventieladders zijn 
opgesteld. 
In eerste instantie wordt altijd nog de mogelijkheid geboden om gebreken te herstellen maar bij het 
uitblijven van resultaat kan uiteindelijk een sanctie worden opgelegd. 
Het niet oppakken van de aanbevelingen uit dit verslag archiefinspectie KPI zou dus uiteindelijk kunnen 
leiden tot het nemen van maatregelen door GS omdat de verantwoordelijkheid van de gemeente als 
zorgdrager voor het archief zoals geregeld in de archiefwet 1995 tekort schiet. 

Middels deze raadsmededeling bieden wij u hierbij het verslag van de archiefinspectie KPI 2012-2013 
aan. Een afschrift hiervan zal toegestuurd worden aan de provincie Noord-Brabant in het kader van het 



toezicht op de archiefzorg. Verder zullen wij de gemeentearchivaris nog informeren over het oppakken 
van zijn aanbevelingen door het doorgeven van onze interne actiepunten. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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