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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
Het verslag archief-kritische prestatie indicatoren (KPI's) gemeente Emmen
2017) vast te stellen.

Bijlage(n)
Verslag archief-kritische prestatie indicatoren (KPI's) gemeente Emmen
Stuk(ken) ter inzage
Collegebesluit d.d. 3 april zorê en de daarbij behorende stukken.
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Inleiding
Door invoering van de Wet Revitalisering generiek Toezicht (2012) dienen gemeenten ieder jaar een
zelftoets uit te voeren ten aanzien van het gemeentelijke archiefbeheer. Deze zelftoets heeft in het
overgangsjaar 2014 (over 2013) voor het eerst plaatsgevonden. We bieden nu het verslag aan over het
jaar 2017.
1.

2. Beoogd effect
Het informatiebeheer van de gemeente kwalitatief naar een hoger niveau brengen.

3. Argumenten
We brengen het gemeentelijk informatiebeheer in beeld
Door het toepassen van de systematiek van toezicht (zelftoetsing aan de hand van KPI's) wordt zichtbaar
waar nog extra aandacht nodig is en waar de komende jaren de focus moet liggen op gebied van
documentaire informatievoorziening. De meeste verbeterpunten pakken we op in de reguliere
bedrijfsvoering. Voor het overbrengen van analoge archieven in de komende 10 jaar en voor de
problematiek rond de klimaatbeheersing in archiefruimten worden oplossingen nader uitgewerkt en aan
ons en zonodig aan uw raad voorgelegd.
1.1

We stellen de raad in staat adequaat toezicht te houden op het gemeentelijke informatiebeheer
De raad heeft sinds de invoering van de Wet Revitalisering generiek toezicht een grotere
verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de gemeentelijk informatiehuishouding. Daarom hebben
we in de Archiefverordening vastgelegd dat het college elkjaar de raad actief moet informeren over het
gevoerde archiefbeleid. Zo weet de raad of de regels voor archiefzorg worden nageleefd.
1.2.

4. Kanttekeningen
Niet van toepassing
5. Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
6. Uitvoering
Na raadsbehandeling sturen we het verslag archief-KPI's aan de provincie, aan de provinciaal
toezichthouder archieven.
Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 3 april zorê.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 apri12018, B&Wnummer: 18/302;

besluit:
Het verslag archief-kritische prestatie indicatoren (KPI's) gemeente Emmen 2018 (verslagperiode
2017) vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2018.
de griffier,

