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Bijlage:

Voortgangsverslag 2019 op basis van de stand van zaken interne actiepunten uit het
archiefverslag 2018 gemeente Roosendaal

Kennisnemen van
Voortgangsverslag 2019 op basis van de stand van zaken interne actiepunten uit het archiefverslag2OtS
gemeente Roosendaal (zie bijlage 1)

lnleiding
Conform het bepaalde in artikel 3 van de Archiefverordening brengt het College jaarlijks verslag uit aan de
gemeenteraad over de activiteiten ter uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet.
Het archiefverslag 2018 werd opgemaakt op basis van Kritische Prestatie lndicatoren en de aanbevelingen

van de archivaris. Naar aanleiding van dit verslag is een verbeterplan opgesteld. ln het voortgangsverslag

van 2019 wordt de stand van zaken over de vorderingen van het verbeterplan aangegeven.

lnformatie/kern boodscha p

Jaarlijks ontvangt het College het uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht van de Provincie Noord-
Brabant. Dit beschrijft het toezicht van de Provincie op diverse gebieden binnen de gemeente, waaronder
het Archief- en lnformatiebeheer. Om toezicht te kunnen houden ontvangt de Provincie naast om de 2 jaar

een KPI lijst met archiefinspectierapport en verbeterplan, ook om de 2 jaar een voortgangsverslag van het
verbeterplan. Dat is dit jaar het geval. ln het voortgangsverslag zijn opgenomen:
l-.De aanbevelingen c.q. tekortkomingen uit het archiefinspectierapport van vorig jaar.

2.De verbeterpunten uit het verbeterplan, dat gemaakt is n.a.v. bovengenoemde aanbevelingen.

3.De voortgang van deze verbeterpunten

Consequenties
De gemeente dient jaarlijks verslag uit te brengen aan het interbestuurlijk toezicht van de Provincie Noord-
Brabant. Daar wordt beoordeeld of de stukken, die zij ontvangen, voldoen aan de criteria van het

Beleidskader lnterbestuurlijk Toezicht. Dit kan inhouden, dat de gemeente voldoet, gedeeltelijk voldoet of
niet voldoet aan bovengenoemde criteria. De Provincie zal hierover berichten. De beoordeling van vorig
jaar hield in, dat de gemeente voldeed aan de criteria.

Communicatie
Het voortgangsverslag wordt voor 15 juli (uiterste datum) gestuurd naar het interbestuurlijk toezicht van de

Provincie.

Vervolg(procedure)
ln202L wordt de raad weer middels een kpi-lijst en een archiefinspectierapport geTnformeerd over de

stand van zaken van het archief- en informatiebeheer.



Bijlagen
1. Voortgangsverslag 2019 op basis van de stand van zaken interne actiepunten uit het archiefverslag

2018 gemeente Roosendaal
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Voortgangsverslag 2019 op basis van de stand van zaken interne actiepunten uit het archiefverslag 2018 gemeente Roosendaal

Onderwerp Aanbevelingen / actiepunten Actie Stand van zaken
KPI
1

Lokale regelingen Neem in het jaarplan structureel de monitoring 
van de archivering bij gemeenschappelijke 
regelingen (kpi-verslagen in het algemeen 
bestuur) op en de archivering bij projecten 
waar private partijen bij betrokken zijn.

In nieuwe DVO’s bepalingen inzake archivering 
opnemen. 
Aandacht houden voor de kpi-lijsten van de 
verbonden partijen.

Afspraken gemaakt met de groep 
Verbonden Partijen en Planning en 
Control dat bij nieuwe DVO’s er 
bepalingen inzake de archivering 
worden opgenomen.

KPI 
1

Lokale regelingen Inventariseer of en zo ja welke acties er nog 
ondernomen moeten worden i.v.m. de 
loskoppeling van het Werkplein van de 
gemeente Roosendaal v.w.b. het 
informatiebeheer

Er is een adviesnota gemaakt over de ontvlechting 
van het werkplein (163813). Deze adviesnota is 
vastgesteld in B en W van 11-12-2018.
Afspraken checken inzake raadpleeglicentie voor 
verseon.

Afspraak met Werkplein is dat er nog 
23 medewerkers mogen raadplegen 
in verseon. Er zijn ook afspraken 
gemaakt over de raadpleging door 
Werkplein van de dossiers van 
Sociale Zaken van de gemeente 
Roosendaal van voor 2015.

KPI
2

Interne kwaliteitszorg 
en toezicht

Blijf aandacht houden voor de kwaliteit van het 
beheer van digitale informatie en blijf het 
kwaliteitssysteem door ontwikkelen en betrek 
dit onderwerp bij het toekennen van de diverse 
rollen binnen het team Informatie (zie KPI 10).

Er is in 2018 in samenwerking met een externe 
partij een plan van aanpak gemaakt voor het maken 
van een kwaliteitssysteem. Na uitwerking hiervan is 
er een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer. 
Ook zijn er 2 mensen binnen het cluster DIV met de 
rol van controleur. Zij zullen met het 
kwaliteitssysteem als leidraad de nodige controles 
en steekproeven uitvoeren, verbeteringen in het 
werkproces doorvoeren en het kwaliteitssysteem up 
to date houden.

Planning 2020

KPI
3

Ordening, authenticiteit, 
context, 
toegankelijkheid en 
duurzaamheid papieren 

Breng de archiefwaardige archiefbescheiden 
in de (vak) applicaties in beeld en zorg voor 
een digitaal duurzame archivering en blijf de 
wettelijk voorgeschreven metadata aan de 

Het zaaksysteem is de applicatie waar binnen 
gearchiveerd wordt. Er is een lijst gemaakt waar alle 
applicaties van de organisatie in genoemd worden. 
Deze lijst zal gescreend worden op applicaties, die 

Planning 2020



en digitale 
archiefbescheiden

hand van het metadataschema van het WBA 
implementeren. (zie verder onder KPI 4)

archiefwaardige archiefbescheiden bevatten. Hierbij 
zal bekeken moeten worden of deze zaken kunnen 
worden opgenomen in het zaaksysteem (bv d.m.v. 
koppelingen) of dat die applicaties zelf als 
documentmanagementsysteem kunnen dienen.

KPI
4

Specifieke eisen aan 
digitale 
archiefbescheiden

Zorg ervoor, dat bij de opname van (nieuwe) 
processen in het Zaaksysteem de verplichte 
metadatavelden uit het TMLO 
(Toepassingsprofiel Metadata Lokale 
Overheden) worden gebruikt en dat in de 
procedures ook de controle op het juiste 
metadata gebruik door medewerkers is 
geregeld.  

Dit wordt allemaal geregeld binnen het nieuwe 
kwaliteitssysteem. Dit komt aan de orde in 
onderdeel K3 van het plan van aanpak voor een 
kwaliteitssysteem.

Er wordt nu gebruikt gemaakt van het 
metadataschema zoals dat in 2019 
met het WBA is afgesproken. 
Het metadataschema is nog niet 
vastgesteld, dit komt aan de orde in 
onderdeel K3 van het plan van 
aanpak voor een kwaliteitssysteem. 
Dit staat op de planning in 2021.

KPI
5

Vernietiging, 
vervanging en 
vervreemding van 
archiefbescheiden

Laat het college een nieuw handboek 
vervanging vaststellen.

Het handboek vervanging is herschreven en wordt 
momenteel in B en W gebracht.

Het handboek vervanging is 
vastgesteld in B en W van 15-10-
2019.

KPI 
6

Overbrenging van 
archiefbescheiden naar 
de archiefbewaarplaats

Bewaak in de planning de overbrenging van 
de archiefblokken 1997-2005, 2006-2015 en 
2016-2025 en inventariseer welke acties nog 
nodig zijn om te kunnen voldoen aan de 
(WBA-) criteria goede, geordende en 
toegankelijke staat. 

De archiefblokken worden volledig afgewerkt qua 
omschrijving en classificatiecode en worden 
uitgeplaatst naar een externe partij tot het moment 
van overbrenging is aangebroken.

In 2020 gaan we starten met het 
aanpassen van de omschrijvingen en 
de classificatiecodes. Hier zijn uren 
voor opgenomen in het jaarplan.

KPI
7

Archiefbewaarplaatsen, 
archiefruimten en e-
depots

Zorg ervoor dat alle blijvend te bewaren 
archiefbescheiden in het Zaaksysteem (en 
waar nodig in vak-applicaties) worden 
uitgerust met de functionaliteit om die 

De (technische) metadatavelden worden bekeken 
bij de eerste ingest t.b.v. het e-depot. Hierover vindt 
overleg plaats met het West Brabants Archief. De 
regierol is al belegd bij de informatieadviseurs.

Het WBA heeft aangekondigd een 
nieuw e-depot aan te schaffen. 
Hierdoor is besloten het traject uit te 
stellen totdat het nieuwe e-depot is 



archiefbescheiden geschikt te maken voor 
overdracht naar gebruik in het e-depot en blijf 
structureel menskracht beschikbaar houden 
voor de realisatie van aansluitingen op het e-
depot en beleg de regierol.

Breng in kaart hoe je tijdens en na de 
renovatie van het stadskantoor snel kunt 
blijven beschikken over extern geplaatste 
archiefbescheiden en zorg bij digitalisering 
voor het toekennen van de juiste metadata.

Hoe de opvraging en de digitalisering zou moeten 
lopen wordt meegenomen in de aanbesteding van 
dit project bij externe partijen.

aangeschaft. In 2020 wordt dit weer 
opgepakt.

Het archief is uitgeplaatst bij Karmac. 
Met Karmac zijn afspraken gemaakt 
over de opvragingen (analoog en 
digitaal) en over hoe 
archiefbescheiden digitaal 
beschikbaar worden gesteld.

KPI 
8

Ter beschikking stelling 
van naar 
archiefbewaarplaats 
overgebrachte 
archiefbescheiden

De gemeente Roosendaal heeft met het WBA 
een uitleenprotocol WBA en dit voldoet.

Geen aanbeveling

KPI
9

Rampen, calamiteiten 
en veiligheid

Inventariseer of de huidige procedures rondom 
de informatiebeveiliging en bescherming van 
persoonsgegevens (AVG) voldoen aan de 
nieuwe regelgeving en inventariseer waar 
maatregelen nodig zijn

Het informatiebeveiligingsplan is up-to-date en voor 
wat betreft de AVG wordt nauw contact 
onderhouden met de AVG functionaris. Als de AVG 
voor afwijkingen zorgt t.a.v. de landelijke selectielijst 
wordt dit vastgelegd in de gemeentelijke 
selectielijst.

In het kader van de AVG zijn er voor 
de personeelsdossiers nieuwe 
vernietigingstermijnen vastgesteld. 
Het protocol digitale 
personeelsdossiers is onderdeel van 
het personeelshandboek en is 
vastgesteld in B en W van 3-12-2019.

KPI
10

Middelen en mensen Houdt alle medewerkers van de gemeente 
Roosendaal op de hoogte van de 
veranderende informatievoorziening door bijv. 
het geven van voorlichting en houdt rekening 
met de veranderingen voor het personeel die 

Cluster DIV ondergaat momenteel een transitie. De 
uitvoering van post en archief is samengevoegd in 
de rol “uitvoerder”. Verder zijn er nieuwe rollen 
zoals : controleur en adviseur. Er worden cursussen 
gevolgd, die aansluiten bij deze rollen.

Er zijn 2 medewerkers benoemd in de 
rol controleur en 1 medewerker in de 
rol adviseur. Deze medewerkers 
houden zich meer bezig met het 
beleid en de werkprocessen. Zij 



gepaard gaan met een gemeente waarbij 
innovatie, data-gestuurd-, veilig-  en 
betrouwbaar werken kernbegrippen zullen zijn. 

Zorg voor een (blijvende) allocatie van 
mensen en middelen om de activiteiten uit te 
voeren conform ontwikkelplan clusters DIV 
en Post 2017-2022 en actieplan Digitaal 
Informatiebeheer.

nemen ook actief deel aan 
overleggen met andere teams en 
sluiten aan bij werkgroepen m.b.t. 
bijv. de WOO en de nieuwe 
omgevingswet.

Archiefinspectie
De provinciale archiefinspectie ( IBT Brabant) heeft ons in haar toezichtoordeel (26 september 2019) voldoet gegeven, maar geeft aan in het bijzonder te 
zijn geïnteresseerd in de wijze waarop invulling wordt gegeven aan KPI-thema’s 3 en 4. Specifiek zijn de vragen:

1. Beschikt u over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de archiefbestanden in uw organisatie? Zo ja, wordt dit periodiek geactualiseerd?
2. Op welke wijze wordt het beheer, de duurzame toegankelijkheid, de vernietiging of overbrenging van digitale archiefbescheiden in het zaaksysteem, de 

netwerkschijven en in andere applicaties gewaarborgd?
3. Is er een metadataschema vastgesteld en geïmplementeerd in uw organisatie?
4. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de aansluiting op een e-depotvoorziening?

Beantwoording;

1. Ja. Wij werken in Roosendaal met de I-navigator van VHIC en dit wordt periodiek geactualiseerd.



2. Het zaaksysteem is de applicatie waar binnen gearchiveerd wordt. Voor het beheer van Zaaksysteem hanteren we de BiSL methodiek (methode voor de inrichting 
van processen voor informatiemanagement en functioneel beheer) waarbij het incident- en wijzigingsbeheer wordt uitgevoerd voor Zaaksysteem.Er is een lijst 
gemaakt waar alle applicaties van de organisatie in genoemd worden. Deze lijst zal gescreend worden op applicaties, die archiefwaardige archiefbescheiden 
bevatten. Hierbij zal bekeken moeten worden of deze zaken kunnen worden opgenomen in het zaaksysteem (bv d.m.v. koppelingen) of dat die applicaties zelf als 
documentmanagementsysteem kunnen dienen.

3. Er wordt nu gebruikt gemaakt van het metadataschema zoals dat met het WBA in 2019 is afgesproken. Het metadataschema is nog niet vastgesteld, dit komt aan de 
orde in onderdeel K3 van het plan van aanpak voor een kwaliteitssysteem. Dit staat op de planning in 2021.

4. We zijn bezig met de aansluiting op het e-depot bij het WBA. De eerste overdracht zou vanuit Roosendaal de BAG-verklaringen zijn. Er is nog geen eerste overdracht 
gedaan. Dit traject is tijdelijk stop gezet wegens de aanschaf van een nieuw e-depot door het WBA. In 2020 wordt het traject weer opgepakt.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019
In 2019 zijn we bezig geweest met de voorbereiding voor de uitplaatsing van het gehele archief naar Karmac. Dit besluit is genomen omdat het 
stadskantoor gerenoveerd gaat worden. Ook na renovatie komt het archief niet terug en blijft bij Karmac. De te bewaren dossiers en de te vernietigen 
dossiers die over 20 jaar of later vernietigd moeten worden staan opgeslagen in een geconditioneerde opslag in Lelystad en de overige te vernietigen 
dossiers staan in een palletopslag in Almere. De originele akten en persoonskaarten van Burgerzaken, die niet mogen worden vernietigd, worden 
opgeslagen bij het WBA in Bergen op Zoom. Burgerzaken maakt gebruik van de gescande akten en persoonskaarten.

Afhandeling van het voortgangsrapport
Het voortgangsrapport KPI zullen we ter besluitvorming in het college brengen die het daarna ter kennisgeving naar de raad zal sturen. De provinciale 
archiefinspectie en het WBA ontvangen hiervan een afschrift. 
 

Dit rapport is afgestemd met de archivaris Wim Reijnders.


