Interne Memo
nr. INT19-2628
Aan:
Het college van B&W
Van:
dhr. Johan Hoogewerf
Datum:
15 mei 2019
Onderwerp:
Reactie op verslag archief-KPI's gemeente Heerhugowaard 2019
Afschrift aan:
_____________________________________________________________________________
Inleiding
Op grond van artikel 4 van de ‘Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar’
(RHC Alkmaar) houdt de directeur-archivaris van het RHC Alkmaar toezicht op de niet-overgebrachte
archieven van de gemeente Heerhugowaard. Dit houdt in dat de archivaris jaarlijks (conform artikel 2
van de ‘Archiefverordening Heerhugowaard 2019’) verslag doet aan het college van B&W over het
gedane toezicht, dat door de archiefinspecteur van het Regionaal Archief Alkmaar wordt uitgevoerd.
Het KPI-verslag is tot stand gekomen na het invullen van de archief KPI’s 2019 (INT19-2629) door het
team Informatiebeheer en het gesprek tussen het RHC Alkmaar en Informatiebeheer dat op 12 maart
jl. heeft plaatsgevonden.
De archief KPI’s en het verslag kunt u gebruiken als horizontale verantwoording van het college aan
de raad voor het onderdeel ‘archivering’. Informatiebeheer zal in het kader van het Interbestuurlijk
Toezicht (IBT) de stukken na behandeling in de raad vóór 15 juli 2019 naar de provincie zenden.
Ook het RHC Alkmaar zullen wij berichten op welke wijze de gemeente met de genoemde actie om
zal gaan.
KPI’s
Het KPI-verslag is gebaseerd op de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor de gemeentelijke
archiefketen zoals die zijn opgesteld door de VNG (ledenbrief 21 juli 2011 en KPI-Handreiking april
2013). Deze KPI’s omvatten tien indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van de
informatiehuishouding en van de mate waarin de gemeente aan de archiefwettelijke eisen voldoet.
De tien indicatoren zijn:
1.
Lokale regelgeving
2.
Interne kwaliteitszorg en toezicht
3.
Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden.
4.
Digitale archiefbescheiden in het bijzonder
5.
Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden
6.
Overbrenging van archiefbescheiden naar de openbare archiefbewaarplaats.
7.
Archiefbewaarplaatsen en archiefruimten.
8.
Dit onderdeel is vervallen.
9.
Rampen, calamiteiten en veiligheid
10.
Middelen en mensen

Beoordeling
Het algemene beeld dat al jaren uit het KPI verslag naar voren komt is dat de gemeente
Heerhugowaard grotendeels aan de wettelijke eisen voldoet.
Voor wat betreft de scores per indicator scoren we voor 8 indicatoren gelijk t.o.v. vorig jaar. Voor de
indicator 3 (Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden)
scoren we dit jaar beter. Dit komt mede door de inventarisatie die is gedaan om zicht en grip te krijgen
op informatie die zich buiten het document managementsysteem Corsa bevindt.

2
De vervolgstap om de uitkomsten te rapporteren aan het MT, een risicoafweging te maken en daaruit
actiepunten te extraheren, moeten wij nog zetten.
Op de indicator Middelen en mensen (indicator 10) scoren we dit jaar juist lager t.o.v. 2018. Feit is dat
met de huidige mensen en middelen het reguliere werk doorgang kan vinden, maar voor het
terugdringen van de ontstane digitale archiefachterstanden ontbreken de benodigde middelen en
mensen.
Dit is ook een van de redenen dat bepaalde KPI actiepunten al wat langer dan beoogd nog niet
opgepakt zijn. Andere redenen zijn de complexiteit en het feit dat er meerdere disciplines bij betrokken
moeten worden (o.a. I&A).

Acties
Om uitvoering te kunnen geven aan de acties is een integrale benadering van belang. We moeten
ervoor zorgen dat het geen aangelegenheid blijft van alleen het team Informatiebeheer, maar dat de
aansluiting wordt gevonden met o.a. het team I&A.
Voor de acties uit het verslag van de archief KPI’s 2019 sluiten we daarom aan bij het gemeentebreed
op te stellen beleidsdocument over gegevensmanagement. Een van de onderdelen hierin is
Informatiebeheer, hier kunnen diverse acties in ondergebracht worden en vanuit dit perspectief
opgepakt worden.
Het voordeel hiervan is dat we de acties uit het isolement van Informatiebeheer halen en we de acties
integraal kunnen oppakken. Dat zullen wij zoveel als mogelijk samen met de collega’s van de
gemeente Langedijk doen.
De acties die het team Informatiebeheer zelfstandig kan uitvoeren, worden opgenomen in het
activiteitenoverzicht 2019 van Informatiebeheer en zullen wij in 2019 uitvoeren.
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