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RAADSVOORSTEL                                                                   
 
 
Datum: 
Nummer:                                   
 
Onderwerp: Rapportage Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
De rapportage (verslag) horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Tubbergen over 
2015-2017 voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen naar Gedeputeerde Staten van 
Overijsel. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Op grond van de Archiefverordening van de gemeente Tubbergen 2014 behoort de beheerder van de 
archiefbewaarplaats verslag uit te brengen over het beheer van de nog niet naar de 
archiefbewaarplaats overgebrachte archieven en over het gevoerde beheer van de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats. Het college als zorgdrager dient deze rapportage ter verantwoording te 
overleggen aan de gemeenteraad. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Per 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht van kracht geworden. De invoering van 
deze wet houdt een forse verandering in van het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering door 
gemeenten van, onder meer, de Archiefwet 1995. Het specifiek toezicht door de provincie is 
vervangen door generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet. 
Het sturende toezicht vooraf is vervangen door een meer terughoudend toezicht achteraf. Dit noemt 
men “horizontale verantwoording”. Het college van B en W moet zich in de eerste plaats 
verantwoorden voor de uitvoering van taken aan de gemeenteraad. De provincies maken vervolgens 
gebruik van dezelfde informatie bij de uitoefening van het toezicht. 
Door de VNG is een handreiking opgesteld voor het afleggen van voornoemde verantwoording via 
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dit op basis van de eisen die aan de gemeente gesteld worden 
door de archiefwetgeving, Door het beantwoorden van de bij de archief KPI’s behorende vragen blijkt 
of de gemeente aan de eisen van de wet- en regelgeving voldoet. 
 
Argumentatie en beoogd resultaat van het te nemen besluit 
1. In het bijgesloten verslag KPI’s gemeente Tubbergen is het archiefbeheer getoetst aan de hand van 
tien elementen uit de archief-KPI’s en is er een beeld ontstaan van de kwaliteit van het archiefbeheer; 
2. Met de doorgeleiding van het door het college vastgestelde verslag naar de raad wordt 
verantwoording afgelegd over de gemeentelijke archiefzorg; 
3. De rapportage kan tevens worden gezien als zogenaamde nulmeting voor de (documentaire) 
informatievoorziening van de gemeente Tubbergen. 
Door het toepassen van de nieuwe systematiek van toezicht (zelftoetsing aan de hand van KPI’s) 
wordt ondubbelzinnig zichtbaar waar nog extra aandacht nodig is en waar de komende jaren de focus 
moet liggen op gebied van documentaire informatievoorziening.  
 
Externe communicatie 
Vooraf heeft overleg met de provinciale archiefinspecteur en provinciearchivaris plaatsgevonden. Na 
vaststelling door het college en behandeling in de gemeenteraad wordt een afschrift van de 
rapportage ter kennisgeving aan Provinciale Staten van Overijssel  verzonden. 
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Financiële paragraaf 
N.v.t. 
 
Uitvoering 
De gemeente Tubbergen heeft haar archief- en informatiebeheer op orde. De toezichtkleur is groen. 
Er wordt gewerkt volgens wettelijke kaders. De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer 
zijn actueel. De gemeente Tubbergen zet in op digitalisering en zaakgericht werken. Daarmee wordt 
zoveel mogelijk ingespeeld op het tegemoet komen aan de wettelijke referentiekaders. De vernietiging 
van archiefbescheiden verloopt zorgvuldig. De archiefbewaarplaats en de archiefruimten voldoen aan 
de wettelijke eisen. 
Er zijn echter enkele zaken die aandacht verdienen: 
-er moet een (calamiteiten) plan beschikbaar zijn waarin het behoud van de te bewaren 
archiefbescheiden in bijzondere situaties is beschreven; 
-de temperatuur in de archiefbewaarplaats is te hoog en dient te worden aangepast; 
-er dient een bezoekersreglement te worden vastgesteld. 
 
Evaluatie 
Eens per twee jaar vindt er een inspectiebezoek plaats door de provinciale archiefinspecteur en 
provinciearchivaris. Hier vindt evaluatie plaats. 
Eens per twee jaar legt het college verantwoording af aan de raad. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Naast de KPI-rapportage van de gemeente Tubbergen is er ook een KPI-rapportage van de gemeente 
Dinkelland. Deze wordt aan de gemeenteraad van Dinkelland aangeboden. De KPI-rapportage van 
Noaberkracht Dinkelland- Tubbergen zal in 2017 voor het eerst aan het Algemeen Bestuur van 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen worden aangeboden. 
 
Bijlagen 
KPI-rapportage gemeente Tubbergen 2015-2017 (I15.053309).  
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

Vergadering presidium op 3 november 2015 

Besluit presidium: X om advies naar cie. S. en B.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. op 17 november 2015 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 

 



 

   

 

 

 
 
 
RAADSBESLUIT 
 
Datum: 
Nummer:                                   
 
Onderwerp: Rapportage Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van  2015,  
nr.  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 17 november 2015; 
 
 
B E S L U I T: 
 
De KPI- rapportage horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Tubbergen over 
2015-2017 voor kennisgeving aan te nemen en door te sturen naar Gedeputeerde Staten van 
Overijssel. 
 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 30 november 2015 
 
de griffier, de voorzitter, 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 

 
 


