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Uithuizen, 28 juni 2018
Aan de raad,
KORTE INHOUD

.

In het kader van het interbestuurlijk toezicht is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het toezicht
op het gevoerde archief- en informatiebeheer. Jaarlijks wordt verslag gedaan door het college aan de
raad. Het verslag wordt vervolgens ter beoordeling toegezonden aan de provinciale archiefinspectie.
Voorstel

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag archief- en informatiebeheer 2017
Inleiding

Per 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) van kracht geworden. Het
specifieke toezicht door de provinciale archiefinspecteur is vervangen door generiek toezicht op de
gemeentelijke archiefketen op basis van de gemeentewet. Het sturend toezicht vooraf is vervangen
door een meer terughoudend toezicht achteraf. Dit noemt men ‘horizontale verantwoording’. Het
college van burgemeester en wethouders dient zich voor de uitvoering van taken in de eerste plaats
te verantwoorden aan de gemeenteraad. Dit is een verplichting die ook voortvloeit uit de
Archiefverordening. Om gemeenten bij de horizontale verantwoording van de zorg over en het
beheer van archieven conform te Archiefwet te ondersteunen, heeft de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Dit op basis
van de eisen die aan de gemeente gesteld worden door de archiefwetgeving. Via het beantwoorden
van de daarbij behorende vragen wordt inzichtelijk of een gemeente al dan niet aan de eisen van de
Archiefwet 1995 voldoet. Tevens brengen de archief KPI’s een uniformering aan in de wijze waarop
dit gebeurt, waardoor prestaties van gemeenten onderling vergeleken kunnen worden. De archief
KPI’s bieden een kapstok voor het opmaken van een jaarverslag dat het college van burgemeester en
wethouders aan de gemeenteraad moet uitbrengen.
Bijgaand treft u een gecombineerd verslag en verantwoording over 2017 van het beheer van de
archiefbewaarplaats en het gevoerde archief- en informatiebeheer aan. Dit jaarverslag schetst een
beeld van de stand van zaken van het archief- en informatiebeheer in de gemeente en de mate
waarin de gemeente voldoet aan de vereisten van de Archiefwet 1995.

Mogelijke maatregelen en beoogd effect


Hier wordt kortheidshalve verwezen naar jaarverslag en collegeadvies

Uitvoering




Er zijn geen directe financiële consequenties verbonden aan dit advies. Wel kunnen op termijn
financiële consequenties verbonden zijn aan de uitvoering van onderdelen van dit advies.
Hiervoor zullen eventueel aparte adviezen worden gemaakt.
De communicatie kan op de gebruikelijke manier
Bij de rapportage van het volgende jaar zal de voortgang worden geëvalueerd.

Bijlagen en achterliggende documenten


Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2018;

B E S L U I T:

Kennis te nemen van het jaarverslag van het gevoerde archief- en informatiebeheer 2017

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 12 juli 2018

Voorzitter,

Griffier,

