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Verslag archiefinspectie KPI 2017

Steenbergen; 20 maart 2018

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 21 februari jl. 
hebben wij van de gemeentearchivaris het verslag archiefinspectie KPI 2017 ontvangen. Hij doet hierin de 
volgende aanbevelingen:

» Inventariseer aan de hand van de in de KPI vragenlijst genoemde elementen van het 
kwaliteitssysteem of deze voorkomen en/of uitgewerkt zijn in het informatiebeleidsplan.

* Zorg er voor dat de kwaliteit van het applicatiebeheer in CORSA en het mogelijk nog aan te 
schaffen zaaksysteem organisatorisch goed geborgd en geprioriteerd worden.

« Inventariseer aan de hand van de ledenbrief VNG over ENSIA of de daarin genoemde elementen 
voorkomen in het informatiebeleidsplan

« Het is aan te bevelen om de huidige procedures rondom de informatiebeveiliging en bescherming 
van persoonsgegevens tegen het licht te houden en te kijken of de gemeente voldoet aan de 
nieuwe regelgeving.

» Betrek in ieder geval bij het nog uit te voeren formatieonderzoek en in het project Strategische 
Personeels Planning (SPP) de risico’s omtrent de krappe formatie op DIV.

De aanbevelingen van de gemeentearchivaris uit het verslag archiefinspectie KPI 2017 moeten gezien 
worden als gesignaleerde knelpunten waarop actie dient te worden ondernomen en zijn daarom nader 
uitgewerkt in interne actiepunten (zie bijlage). Twee keer per jaar vindt er een Strategisch Informatie 
Overleg (SIO) plaats met de gemeentearchivaris en de archiefinspecteur waarin de KPľs en de stand van 
zaken met betrekking tot de uitwerking van de actiepunten een vast punt op de agenda is.

In het kader van het toezicht op de archiefzorg heeft GS de mogelijkheid om diverse maatregelen te 
nemen wanneer de verantwoordelijkheid van de gemeente als zorgdrager voor het archief zoals geregeld 
in de Archiefwet 1995 tekort schiet. Voor de uitvoering van dit toezicht zullen zij zich in eerste instantie 
baseren op het verslag archiefinspectie KPI. In het thans voorliggende verslag van de archiefinspectie 
KPI 2017 is geen sprake van taakverwaarlozing op het gebied van archiefzorg waardoor er bij de 
provincie op dit moment geen aanleiding bestaat om maatregelen te nemen.



Dit neemt natuurlijk niet weg dat de aanbevelingen uit dit verslag serieus door ons opgepakt dienen te 
worden.
Middels deze raadsmededeling bieden wij u hierbij het verslag van de archiefinspectie KPI 2017 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, I 
de secretaris, de burgemeester,
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