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Aanleiding
Voor het interbestuurlijk toezicht op het archief- en informatiebeheer van Gemeente
Boxmeer, volgt Provincie Noord-Brabant de aanbeveling van VNG. Dat betekent dat het
college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad jaarlijks informeert over de
stand van zaken rondom archiefzorg- en beheer aan de hand van Kritische Prestatie
indicatoren (KPI). Bij de invulling van het toezicht richt Bureau Interbestuurlijk Toezicht
zich de komende vier jaar op vijf van de tien KPI-thema’s:
-Lokale regelingen
-Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden
-Digitale archiefbescheiden in het bijzonder
-Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats
-Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots
Bijgaand de verslaglegging over de archiefzorg- en beheer in 2016 aan de hand van
bovenstaande thema’s. Opgemerkt dient te worden, dat punt twee en drie onder één
noemer in het verslag zijn opgenomen.
Nadere toelichting
De rol van de gemeenteraad bij de horizontale verantwoording binnen de gemeente is
belangrijk. Als de raad zijn controlerende taak goed uitvoert, kan interbestuurlijk toezicht
meer sober en op afstand plaatsvinden. Derhalve dient de gemeenteraad jaarlijks
geïnformeerd te worden over de stand van zaken aangaande archiefzorg- en beheer.
In haar schrijven van 14 december 2014 geeft de Provincie Noord-Brabant aan om aan
het verslag voor 2016 te voldoen, aan de vijf voornoemde KPI-thema’s aandacht moet
worden besteed, en waar nodig, voorzien moeten worden van verbetervoorstellen. Dat is
dan ook de insteek van bijgevoegd archiefverslag.
Doeltreffendheid/ doelmatigheid
Het jaarlijkse verslag over archiefzorg- en beheer in het kader van horizontaal- en
interbestuurlijk toezicht.
Rol van de gemeente
Vanuit de Wet Revitalisering Generiek Toezicht houdt het Bureau Interbestuurlijk
Toezicht der Provincie Noord-Brabant toezicht op onze gemeente op de gebieden Archief
toezicht, Financieel toezicht, Huisvesting vergunninghouders, Monumentenzorg,
Omgevingsrecht en Ruimtelijke Ordening ontvangen. De gemeenteraad voert hierbij in
het kader van horizontale verantwoording binnen de gemeente een controlerende taak
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uit op deze gebieden.
Alternatieven en afwegingen
Niet van toepassing
Wettelijke basis
Wet Revitalisering Generiek Toezicht
-Archiefwet
-Archiefregeling
-Archiefbesluit
-Besluit Informatiebeheer Gemeente Boxmeer 2009
-Archiefverordening Gemeente Boxmeer 2009
Financiën
Niet van toepassing
Afstemming andere projecten / derden
Het verslag gaat in afschrift naar onze gemeentearchivaris bij het Brabants Historisch
Informatiecentrum te ’s-Hertogenbosch.
Voorlichting
Mogelijke publicatie door Provincie Noord-Brabant
Voorstel
Het Jaarverslag Archiefbeheer 2016 vast te stellen en vóór 15 juli naar IBT/Provincie
Noord-Brabant te sturen.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest

- pag. 2/3 -

Bij het onderwerp Jaarverslag Archiefbeheer 2016 horen de volgende bijlagen:
1. O-ID/2017/833 Jaarverslag Archiefbeheer 2016
2. O-ID/2017/997 Verslaglegging inspectie BHIC 2016
3. O-ID/2017/998 Jaarverslag Archiefbeheer 2016 (B&W advies)
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