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Om te voldoen aan de verplichtingen uit de Wet Revitalisering Generiek Toezicht rapporteert het college
ieder jaar aan de raad over de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer. Op grond van deze wet ziet
de provincie toe op de gemeenten bij hun wettelijke taakbehartiging. Het archief- en informatiebeheer is
een van deze taken. In de regel bestaat deze verantwoording uit een rapportage gebaseerd op de
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) van VNG Realisatie. Op basis van deze indicatoren toetst de
archiefinspecteur of de gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen die voor archieven en
informatie gelden. Op basis van de geconstateerde toezichtkleur (groen, oranje, rood) doet de archivaris
aanbevelingen voor verbetering. Deze aanbevelingen worden vertaald naar een plan van aanpak, dat
samen met de KPI-rapportage, aan de raad wordt aangeboden.
De werkwijze is dit jaar anders omdat de algemene toezichtkleur voor Rijswijk enkele jaren onafgebroken
'groen' (op orde) is. Er is versoberd toezicht, geen KPI-vragenlijst en rapportage daarover, maar wel een
verbeterplan voor de nog te realiseren acties van vorige jaren.
De versobering van het toezicht is geen reden om de aandacht op de kwaliteit van het beheer van onze
archieven en informatie te verminderen. Onze inzet is gericht op de handhaving van de groene status.
Dit zullen wij doen in nauw overleg met de toezichthouders (archiefinspectie en provincie).
Aansluitend op de kennisgeving aan de raad wordt het verbeterplan toegezonden aan het college van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De resultaten worden in het kader van het interbestuurlijk
toezicht door de provincie op de Zuid-Hollandse gemeenten, gepubliceerd in de Rapportage
Interbestuurlijk Toezicht, die verzonden wordt aan alle gemeenten in Zuid-Holland. Deze rapportage
verschijnt in het najaar.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen
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