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Verslag Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) Archief 2014-2015 

Gemeente Steenbergen 

Algemeen en Inleiding 

Wie heeft er naar deze nieuwe KPI - lijst gekeken? 
De volgende personen hebben gekeken naar de vragenlijst van Kritische Prestatie Indicatoren ( KPI) 

» Ronald Riteco, documentair informatieverzorger, afdeling ondersteuning (DIV) 
» Johan Klink, teamcoach l&A 
» Aleung Ho, applicatiebeheerder CORSA 
» Joke Heijnen concerncontroller 

Een eerste keer invullen van deze lijst levert soms vragen op, dat kan, een kwestie van interpretatie; 
ook KPI- lijsten zijn steeds in ontwikkeling en er komen ook weer nieuwe formats. 

Hoofdstuk 1 

» Lokale regelingen (1.1) 

Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? 

Ja. 

Op 19 maart 2015 zijn Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer vastgesteld 

» Gemeenschappelijke regelingen (1.5) 

Houdt de zorgdrager een register bij van gemeenschappelijke regelingen? 

Ja, een digitaal register bij bestuurszaken. 

Aanbeveling: 

Neem in de KPI-lijst een link op naar het digitale register bij bestuurszaken van gemeenschappelijke 
regelingen. 

Laat DIV permanent de gemeentelijke regelingen en wettelijke eisen van hun vakgebied onder de 
aandacht brengen van bestuur en collega's door o.a. het geven van presentaties. 
Een mooie gelegenheid is misschien de besluitvorming in januari 2016 ( er is een brochure gemaakt 
door West-Brabants Archief i.o. voor de raadsleden) i.v.m. de toetreding door de gemeente 
Steenbergen tot de Gemeenschappelijke Regeling het West-Brabants Archief. 

Worden er archiefbeheerstaken uitbesteed? (1.7a) 

Ja, conform de dienstverleningsovereenkomst met het Markiezenhof van 19 mei 2003. 
Door de toetreding tot GR West-Brabants Archief per 1-7-2016 zullen er nieuwe afspraken worden 
gemaakt voor periode 2016-2020 in het zgn. SIO-overleg.( Strategisch Informatie Overleg). 

Hoofdstuk 2 

» Interne kwaliteitszorg en toezicht. (2.1a) 



Maakt het college als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik 
van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd? 

Ja, wel voor de analoge archivering. Er wordt vanaf 1-1-2012 vervanging toegepast voor 
archiefbescheiden waarvan de bewaartermijn 7 jaar of minder is. 
In de reactie op KPI rapport 2012-2013 is door het college aan de provincie ( 25-2-2014) 
medegedeeld dat voor archiefbeheer van digitale archiefbescheiden gewacht wordt op de 
implementatie van het zaakgericht werken dat met de uitrol van LIBER verder gestalte zal krijgen. 
Per 1-11-2015 (besluit van MT 23-09-2015) wordt er zaakgericht gewerkt. Een van de volgende 
actiepunten wordt het opstellen van een handboek vervanging om straks volledig digitaal te kunnen 
gaan werken, na besluitvorming door college middels een besluit vervanging. 
Er kan gebruik gemaakt worden van de handreiking van Archief 2020; 

https://archief2020.nl/downloads/handreiking-vervanqinq-archiefbescheiden-0 

Er vindt geen periodieke interne toetsing van het kwaliteitssysteem plaats. Er is geen formatie 
beschikbaar, maar wil je de (digitale) informatiehuishouding "in control" hebben, dan zul je de interne 
controle toch moeten beleggen. 

Aanbeveling: 

Laat zorgdrager (college B&W) voor 1-1-2017 een vervangingsbesluit nemen voor permanent te 
bewaren archiefbescheiden. 

Hoofdstuk 3 

« Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid papieren en digitale 
archiefbescheiden. 

Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, 
context, toegankelijkheid en duurzaamheid van de archiefbescheiden? 

Ja, wel voor analoge archivering, maar voor de digitale omgeving is dit nog niet geregeld. Er wordt nu 
gewerkt aan de volledige digitale inrichting van de informatiehuishouding. Hierbij is het van belang om 
te kijken of de metadatavelden binnen CORSA wezenlijk verschillen van de metadatavelden uit de 
TMLO.( toepassingsprofiel metadatering lokale overheden) 
.https://archief2020.nl/nieuws/toepassinqsprofiel-metadaterinq-lokale-overheden 

Aanbeveling: 

Maak gebruik van de kennis en ervaring bij de gemeenten van Brabantse Wal en van het West-
Brabantse archief om bij het verder inrichten van de digitale informatiehuishouding van de gemeente 
Steenbergen de aspecten ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid te 
borgen. 



Hoofdstuk 4 

Digitale archiefbescheiden in het bijzonder 

(4.1.a) 
» Specifieke eisen aan digitale archiefbescheiden. 

Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal 
informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften? 

Nee. 
De gemeente Steenbergen is zoals in hoofdstuk 2 en 3 al beschreven op onderdelen nog ingericht 
volgens het papieren tijdperk met elementen van het digitale tijdperk (papieren post is afgeschaft per 
1-10-2010, de post gaat digitaal de organisatie in). 

Aanbeveling: 

Laat het bestuur op basis van een bestuursopdracht een besluit nemen over hoe zij het digitale 
tijdperk in wil gaan ( digitale dienstverlening en digitale informatiehuishouding) en hoe zij daar de 
interne organisatie op wil voorbereiden en inrichten. 

Hoofdstuk 5 

» Vernietiging, en vervreemding van archiefbescheiden. 
Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is 
voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie? 

Ja. In december 2014 is de procedurebeschrijving voor de vernietiging van archiefbescheiden gereed 
gekomen. In bijlage 1 bij de KPI is een overzicht per 17-8-2015 van de stand van zaken m.b.t. 
vernietiging van de analoge archiefbescheiden. Het vernietigen in een digitale omgeving komt terug in 
het nog op te stellen handboek vervanging. 

Aanbeveling: 

Stel een handboek vervanging op voor 1-1-2017. 

Hoofdstuk 6 

» Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats. 
Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet (te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar 
overbrengen) correct in de praktijk? 

Ja. In november 2014 zijn er verklaringen van overbrenging ondertekend voor de volgende 
bestanden: 

Bouwvergunningen Dinteloord 1918-185 

Een plan van aanpak van de bewerking van overige archiefbestanden met het jaar waarin 
overbrenging zal plaatsvinden is gemaakt en in bijlage 2 bij de KPI is een overzicht toegevoegd van 
archieven die voor 1-7-2017 zullen worden overgebracht. Aantal meters ontbreekt in KPI lijst. 
Er is in september 2014 een machtiging voor opschorting van overbrenging aangevraagd bij de 
Provincie, waarop in februari 2016 een positief antwoord is gekomen; 



Het gaat om de volgende bestanden: 

« Nieuw-Vossemeer 1971-1996 
« Bouwvergunningen Nieuw-Vossemeer 1950-1996 
« Steenbergen 1951-1996 
« Bouwvergunningen Steenbergen 1938-1996 

Aanbeveling: 

Bewaak de planning voor de bewerking en overbrenging van de overige archiefbestanden en overleg 
tijdig met het Markiezenhof. 

Hoofdstuk 7 

» Archiefbewaarplaats, archiefruimte en e-depot 
Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde? 

Ja. 
De gemeente Steenbergen beschikt zelf over een goede archiefruimte en maakt gebruik van de 
archiefbewaarplaats in Bergen op Zoom conform de Dienstverleningsovereenkomst d.d. 19 mei 2003. 

Er is nog geen sprake van een e-depot. Wel wordt er gewerkt aan een archivering binnen CORSA en 
straks ook binnen de Midoffice-applicatie, waarbij aansluiting gezocht zal moeten worden bij de 
initiatieven van het West Brabants Archief in oprichting om te komen tot een e-depot. 

De checklist waar naar wordt verwezen in 7.3.a in KPI lijst is niet bekend; hierbij de link; 
http:ZZwww.google.nlZurl?urNhttp :ZZwww.lopai.nl/pdf/Checklist-
serverruimte.doc&rct=:i&frm=1&g=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwikmJmRx-
zJAhVBPg8KHSYdCvYQFggvMAA&sig2=REFecbb1BbCfCPMTr81gag&usg=AFQiCNELgiP87kJ3pk 
mfMEIk-RzGgRbo6Q 

Aanbeveling: 

Breng het bestuur op de hoogte van de wettelijke verplichting om de digitale bewaaromstandigheden 
op orde te hebben en het al dan niet in gezamenlijkheid met anderen gemeenten realiseren van een 
e-depot. 

Hoofdstuk 8 

» Ter beschikking stelling van naar archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden. 
Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet? 

Ja, aan alle geldende eisen wordt voldaan. 

Hoofdstuk 9 

» Rampen, calamiteiten en veiligheid 

Onderdeel gemeentelijk rampenplan: 
9.1.a; beschikt de gemeente over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin tenminste 
procedures m.b.t. de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische 
waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen? 



De gemeente Steenbergen heeft een managed uitwijk contract met Commit-IT B.V. om in geval van 
rampen en calamiteiten uit te kunnen wijken met servers. Tevens wordt met dit contract voorzien in 
backup en restore faciliteiten. De service is 24/7 beschikbaar. In november 2015 is nog een 
succesvolle uitwijktest gedaan waar we een certificaat voor hebben ontvangen. 

Aanbeveling: 

Neem het aspect van veiligstellen van archiefbescheiden op in rampen en- of crisisplan en kijk daarbij 
ook naar de uitwijklocaties en het blijvend kunnen beschikken over de digitale informatie. 

Hoofdstuk 10 

» Middelen en mensen. 

In bijlage 3 een overzicht van formatie-overzicht (13,7 fte op totaal van 108 fte) voor DIV en ICT; 

Bevindingen: 

Gelet op de ontwikkelingen om te komen tot regionale samenwerking (bedrijfsvoering Brabantse Wal 
Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom) is het wel zo dat je als zorgdrager ( college B&W) 
individueel verantwoordelijk blijft. 

Aanbeveling: 

Laat de projectgroep samenwerking bedrijfsvoering Brabantse Wal voor 1 juli 2016 een onderzoek 
doen naar de kwantiteit en kwaliteit van de DIV-afdeling die nodig is voor een organisatie die opereert 
in een digitale omgeving inclusief de daarbij horende processen. Zeker gezien de ontwikkelingen van 
despecialisatie; typische werkzaamheden van een DIV-medewerker worden belegd bij de 
procesmedewerker; DIV-medewerker krijgt een regie-rol en controle op toekennen van de juiste meta
data door overige medewerkers. 


