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ONDERWERP

Aanbieden verslag Archief- en
Informatiebeheer 2107

Geachte gemeenteraad,
Wij doen jaarlijks verslag aan uw gemeenteraad omtrent het beheer van de archiefbewaarplaats
en het toezicht op de archiefbescheiden die nog niet zijn overgebracht naar de
archiefbewaarplaats. Wij leggen daarbij de verslagen over die hierover door de archivaris aan ons
zijn uitgebracht.
Archiefwet
Op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995 is het college van B&W zorgdrager voor de
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen van de gemeente en bestuurlijk verantwoordelijk
voor het beheer hiervan. Onder archiefbescheiden verstaan wij alle in onze organisatie
vastgelegde (formele en archiefwaardige) informatie, data en documenten, zowel in papieren als
in digitale verschijningsvorm. De verantwoordelijkheden voor de diverse beheersmatige aspecten
van het archief- en informatiebeheer zijn breed in de organisatie belegd.
De gemeentearchivaris is in dit kader verantwoordelijk voor het beheer van het historisch archief
en voor het interne toezicht op het beheer van de archieven in de organisatie. Het kader op het
vlak van de Informatiehuishouding wordt onder andere gevormd door de Archiefwet 1995 en is
voor de gemeentelijke organisatie uitgewerkt in de Archiefverordening 2015 en het Besluit
Informatiebeheer Westland 2017.
Interbestuurlijk toezicht
Ten aanzien van het interbestuurlijk toezicht is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht van
toepassing. Het jaarlijks afleggen van verantwoording door het college over de
informatiehuishouding is essentieel voor het kunnen uitvoeren van de controlerende taak die de
gemeenteraad heeft. De verantwoording wordt gegeven in de vorm van een jaarlijks verslag.
Het Verslag Archief- en Informatiebeheer 2017 (KPI-verslag 2017) wordt als uitvloeisel van het in
de wet RGT bedoelde ‘generieke toezicht’ aangeboden aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland via tussenkomst van de provinciaal archivaris om het provinciaal toezichtbeeld en score
vast te stellen. Het verslag levert de onderbouwing voor de beoordeling van de indicator Archief
en informatiebeheer voor de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2017 (onderdeel van de
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gemeentelijke jaarrekening 2017). Deze beoordeling leidt tot een eindscore, welke op basis van
het vorige verslag (over 2015) nog oranje was en ook over 2017 oranje is gebleven.
Verslag Archief- en Informatiebeheer 2017
In 2017 is vooruitgang geboekt en zijn indicatoren die in het vorige verslag nog onvoldoende
scoorden op voldoende komen te staan.
In 2017 is ingezet op het opruimen van papieren werkarchieven bij de clusters en het digitaal
inrichten van werkprocessen met gebruik van de zaaktypecatalogus. De overgang van fysiek naar
digitaal en papierarm werken is een grote verandering geweest voor de organisatie en naast de
initiatieven om het digitaal werken te verbeteren zal het archiefbewustzijn van medewerkers
organisatie breed moeten optimaliseren. In een ambtelijk opgesteld verbeterplan informatiebeheer
zijn voorstellen gedaan om dit te kunnen realiseren. Deze zullen uitgevoerd moeten worden om
het risico van informatieverlies op de korte en lange termijn te voorkomen.
Het bijeenbrengen van 3 km papieren archief in de nieuwe archiefbewaarplaats heeft duidelijk
gemaakt dat de in het vorige verslag geconstateerde achterstand in het in de wettelijk vereiste
staat brengen van de blijvend te bewaren archieven in werkelijkheid twee keer zo groot is. Omdat
dit een kerntaak betreft zal er in 2018 een gedetailleerd en realistisch bewerkingsplan worden
opgesteld om de achterstanden in te lopen met daarin aandacht voor de benodigde middelen.
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