
Memo 

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: College B&W 

Datum: 9 februari 2017 

Kenmerk: 17ini00254 

Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden 

 
 
 
Inleiding 

Bijgevoegd document krijgt u toegezonden omdat de gemeenteraad bij de inwerkingtreding van de 
wet Revitalisering Generiek Toezicht in 2012 verantwoordelijk is geworden voor controle op uitvoering 
van het archiefbeheer. 
 
Aanleiding 

Op grond van bovenstaande en op grond van de Archiefverordening gemeente Oude IJsselstreek 
heeft de gemeentearchivaris, in de persoon van de directeur van het Erfgoedcentrum Achterhoek 
Liemers in Doetinchem, haar jaarlijks verslag over het beheer van nog niet overgebrachte 
archiefbescheiden aan het college uitgebracht.  
Voor het jaar 2016 heeft de gemeentearchivaris aan de archiefinspecteur opdracht gegeven om alleen 
bepaalde onderdelen van de Archief KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) te toetsen bij de gemeente.  
Het betrof de onderdelen Checklist archiefruimte, Calamiteitenplan (fysieke) archieven, 
Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer. 
 
Resultaat 

In het verslag is te lezen dat de te toetsen elementen grotendeels niet beoordeeld zijn. De gemeente 
Oude IJsselstreek had ten tijde van het verzoek nog geen calamiteitenplan voor het (fysieke) archief. 
Ook was de Archiefverordening verouderd en dat gold ook voor het Besluit Informatiebeheer. 
In overleg met de Archiefinspecteur is besloten om de deadline voor het aanleveren van de gevraagde 
informatie los te laten en 2016 te gebruiken om deze zaken op orde te krijgen.  
Hoewel de te toetsen onderdelen dus grotendeels buiten de beoordeling zijn gelaten heeft de 
gemeente, i.c. Team DIV de gevraagde zaken in de tweede helft van 2016 op kunnen pakken. Er is 
een checklist archiefruimten ingevuld (16ini02559), het college heeft het Calamiteitenplan fysieke 
archieven vastgesteld (25 oktober 2016, 16int00663), de raad heeft een nieuwe Archiefverordening 
vastgesteld (24 november 2016, 16rvs0060) en het college heeft het nieuwe Besluit Informatiebeheer 
vastgesteld samen met een Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats (20 december 2016, 16int00946).  
De gemeente heeft hiermee wel kunnen voldoen aan de aanbevelingen zoals deze zijn genoemd in 
het verslag van de gemeentearchivaris. 
Deze documenten zijn alsnog toegezonden aan de gemeentearchivaris en zullen in de komende jaren 
aan de orde komen tijdens (KPI-)inspecties door de archiefinspecteur van het Erfgoedcentrum. 
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Geacht college,

Hierbij stuur ik u het Archief KPI-verslag 2016 toe.
De VNG heeft Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor het archief opgesteld om de 
horizontale verantwoording te versterken. Deze Archief KPľs zijn gehanteerd bij het uitvoeren 
van het toezicht.

Op grond van de huidige Archiefverordening breng ik als gemeentearchivaris verslag uit aan 
het college van burgemeester en over het toezicht van de informatiehuishouding binnen uw 
organisatie. Overeenkomstig bovengenoemde verordening dient het college hierover 
verantwoording af te leggen aan de raad.

Het verslag beperkt zich dit jaar tot enkele onderdelen uit de checklist Archief Kritische 
Prestatie Indicatoren (KPľs). Het toezicht op niet-overgebrachte archieven richt zich met name 
op de aanwezigheid van een actuele Archiefverordening en het daarbij behorende Besluit 
informatiebeheer. Dit is de basis van het op een verantwoorde wijze omgaan met informatie. 
Voorts is de veilige bewaring van informatie beoordeeld. Daarbij is deels gekeken naar de 
ruimten waar archiefbescheiden (analoog en digitaal) worden bewaard en is deels het 
calamiteitenplan beoordeeld op het veiligstellen van archiefbescheiden.

Het verslag met aanbevelingen is als bijlage hierbij gevoegd.

Met belangstelling zie ik uw reactie op dit verslag tegemoet en word ik geïnformeerd over uw 
verantwoording aan de raad en de toezending van het verslag aan de interbestuurlijk 
toezichthouder archieven.
Vanzelfsprekend ben ik bereid om het verslag nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Femia Siero, 
gemeentearchivaris
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ÍSijlage bij bnet 20İ6-U-Ü14S

Inleiding

Het voorliggende KPI-verslag gemeente Oude IJsselstreek is gebaseerd op de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor de 

gemeentelijke archieftaken zoals die zijn opgesteld door de VNG. De archief-KPľs omvatten tien hoofdvragen die bij het 

beantwoorden daarvan een beeld vormen van de kwaliteit van de informatiehuishouding en van de mate waarin de 

gemeente aan de archiefwettelijke eisen voldoet.

Vorig jaar is verslag uitgebracht op basis van het invullen van de gehele archief KPI’s, dit jaar is gekozen om een deel van 

de KPľs nader te beoordelen.

De focus van het toezicht op niet-overgebrachte archieven strekt zich ondermeer uit naar de thans geldende 

Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer. Actualisatie van de verordening en het besluit werd noodzakelijk geacht. 

Begin dit jaar kwamen modellen Archiefverordening en Besluit informatiebeheer via de website van Branchevereniging 

Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) beschikbaar. Het aanpassen van de verordening en het besluit werd daarmee 

vergemakkelijkt.

Verder is aandacht geschonken aan de archiefruimte waarover uw organisatie beschikt. Het is niet alleen van belang om 

een archiefruimte voor analoge archiefbescheiden te hebben die aan de eisen voldoet, maar het is eveneens noodzakelijk om 

aandacht te schenken aan de opslag en bewaring van digitale gegevens. Ook deze gegevens zijn over het algemeen 

archiefbescheiden en voor de bewaring daarvan zijn voorschriften opgesteld.

Tenslotte heeft dit jaar een beoordeling plaatsgevonden op de aanwezigheid van een calamiteitenplan. Een calamiteitenplan 

dat betrekking heeft op het veiligstellen van archiefbescheiden in het geval van een calamiteit. Het hebben van een dergelijk 

plan is niet alleen noodzakelijk maar het is eveneens van belang om relaties te leggen met het ontruimingsplan van het 

gemeentehuis of met een informatiebeveiligingsplan bijvoorbeeld.

Het verslag beschrijft per onderdeel de stand van zaken binnen de gemeente Oude IJsselstreek. In een korte conclusie wordt 

de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente aan de archiefwettelijke eis voldoet. De aanbevelingen worden apart 

benoemd.

De gegevens voor dit verslag zijn bij brief van 12 april 2016 opgevraagd. Op 16 augustus jl. zijn de volgende stukken door 

Mark Heister, medewerker Team Documentaire Informatievoorziening van uw gemeente overhandigd:

Archiefverordening van de Gemeente Oude IJsselstreek, Gendringen 2011 

Besluit Informatiebeheer van de gemeente Oude IJsselstreek, augustus 2011

In een e-mailbericht van 8 augustus is te lezen dat de gemeente de Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer t.z.t. 

wil aanpassen. Het streven is om dit nog in 2016 te laten plaatsvinden. Het calamiteitenplan is in ontwikkeling en de 

checklist archiefruimte wordt zo spoedig mogelijk ingevuld. Het is de bedoeling ook deze twee stukken halverwege 

september gereed te hebben.
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Bijlage bij brief 2016-U-0149

De ontvangen documenten vormen de basis van het KPI-verslag.

1. Lokale regelgeving 

Archiefverordening

De getekende ‘Archiefverordening van de Gemeente Oude IJsselstreek, Gendringen 2011’ is vastgesteld in de 

raadsvergadering van 15 september 2011.

De gemeente is voornemens om zowel de Archiefverordening als het besluit informatiebeheer nog in 2016 aan te passen. 

Dat is dan ook de reden dat de huidige Archiefverordening niet wordt beoordeeld.

Besluit informatiebeheer

Het Besluit informatiebeheer van de gemeente Oude IJsselstreek, augustus 2011 is tijdens de B&W-vergadering van 23 

augustus 2011 vastgesteld.

Omdat de gemeente de intentie heeft om binnenkort het Besluit informatiebeheer te actualiseren, is het in deze fase niet van 

belang om het voorliggende besluit nader te bestuderen.

Bevindingen

Inmiddels is bekend dat de Archiefverordening in de raad van november 2016 wordt behandeld en dat het Besluit 

informatiebeheer na vaststelling van de Archiefverordening wordt aangepast en vastgesteld.

Voor de aanwijzing van de archiefbewaarplaats behoort een apart besluit te worden opgesteld.

Aanbevelingen

o Stel een apart besluit voor de aanwijzing van de archiefbewaarplaats op.

2. Archiefruimten (fysieke en digitale)

Checklist archiefruimte

De checklist archiefruimte is op 30 september jl. via een e-mail toegezonden. Voor het inspectieverslag 2016 wordt dit stuk 

in de beoordeling niet meer meegenomen.

Bevindingen

De checklist is, evenals het calamiteitenplan, ver na de sluitingsdatum van de ontvangst van stukken ten behoeve van de 

inspectie 2016 verstuurd. Beide stukken zullen inhoudelijk geen onderdeel uitmaken van het inspectieverslag.

Hoewel in de brief van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers van 12 april jl. niet expliciet aandacht is gevraagd voor 

het invullen van een checklist voor serverruimten, zijn dergelijke ruimten evengoed te beschouwen als archiefruimten waar 

digitale archiefbescheiden zijn opgeslagen.

Bovendien is het van belang om ook andere - mogelijk externe - ruimten waar archiefbescheiden zijn opgeslagen te 

beoordelen aan de hand van de checklist. Te bewaren zowel als te vernietigen archiefbescheiden dienen namelijk ten minste 

veilig bewaard te worden. Ook ruimten waar registers van de burgerlijke stand zijn opgeslagen, behoren te voldoen aan de 

vereisten van een archiefruimte.
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Bijlage bij brief 20I6-Ü-0149

Aanbevelingen

Geen

3. Rampen, calamiteiten en veiligheid 

Calamiteitenplan

Het calamiteitenplan is per e-mailbericht op 26 oktober aangeleverd. Voor het inspectieverslag 2016 wordt dit stuk niet meer 

beoordeeld.

Bevindingen

Voor het calamiteitenplan geldt hetzelfde als voor de checklist archiefruimte: beide stukken vallen inhoudelijk buiten de 

inspectie 2016.

Aanbevelingen

Geen
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