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lnleiding
Op 1 mei 2072 gaf het college de archivaris opdracht om in een tweejaarlijks archiefinspectierapport te
berichten over de stand van zaken van het informatie- en archiefbeheer in de gemeente Roosendaal en

daarvoor de landelijke lijst van KPI's (kritische prestatie indicatoren) te hanteren. Dit is ook een verplichting
op grond van artikel 2 van de Archiefverordening Roosendaal 20L8. ln de tussenliggende jaren tussen 2

archiefinspectierapporten, zoals in dit jaar 2018, wordt volstaan met een voortgangsrapportage over het
verbeterplan, dat is gemaakt n.a.v. de aanbevelingen in het archiefinspectierapport.
Het college brengt op grond van artikel 3 van de Archiefverordening verslag uit aan de gemeenteraad over
de voortgang van het verbeterplan.

I nformatie/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:
1.De aanbevelingen cq 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)
ln 2019 wordt de raad weer middels een kpi-lijst en een archiefinspectierapport geïnformeerd over de
stand van zaken van het archief- en informatiebeheer.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De ste

/,s
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R.E. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer



Voortgangsverslag verbeterplan archief gemeente Roosendaal:

Algemeen:

Dit verslag wordt gemaakt op grond van:

Archiefverordening Roosendaal 2018 – artikel 2:

Artikel 2 Taken gemeentearchivaris

1.       De gemeentearchivaris  brengt jaarlijks aan burgemeester en wethouders verslag uit 
over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn 
overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de 
gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

2.       De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen 
aan burgemeester en wethouders  over het beheer van de archiefbewaarplaats en de 
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de 
archiefbewaarplaats.

Archiefverordening Roosendaal 2018 – artikel 3:

Artikel 3 Verantwoording door burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks over de uitoefening van de 
aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij 
voegen daarbij in ieder geval:

a. het verslag van de gemeentearchivaris , bedoeld in artikel 2, eerste lid;
b. voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris  

aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en
c. een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen 

maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Ook in de brief, die de provincie  op 19 januari 2018 stuurde inzake het Interbestuurlijk Toezicht wordt 

het verslag aangehaald als aandachtspunt:

"Alleen een kwalitatief goede informatievoorziening stelt het bestuur in staat zijn taken naar behoren uit  

te voeren en zich te verantwoorden over zijn handelen. De kwaliteit van de informatievoorziening dient 

daarom jaarlijks onderwerp van verslag te zijn van het college aan de raad."

Toelichting:

Het West-Brabants archief verzorgt op verzoek van de gemeente de rapportage Kritische Prestatie 

Indicatoren (KPI) van het gemeentelijk informatiebeheer. Zo'n rapport stelt het WBA, in samenwerking 

met de gemeente, elke 2 jaar op. Om het jaar wordt dan, wederom in samenwerking, een 

tussenrapportage gemaakt, die zich richt op de voortgang van de actiepunten uit het KPI verslag.

(Deze actiepunten zijn gebundeld in een verbeterplan)

Beide documenten, dus zowel het KPI verslag als de tussenrapportage (voortgangsverslag)  behoeven de 

goedkeuring van de gemeentearchivaris (toezichthouder).

Voortgangsverslag:

De opbouw van dit voortgangsverslag is als volgt:

Per thema uit de KPI-lijst staan er:

1.Aanbevelingen: Dit zijn de opmerkingen uit het inspectierapport van de archiefinspecteur over de KPI-

lijst.



2.Verbetervoorstellen: Dit zijn de verbeteringen, die het team Informatie wil invoeren o.g.v. de 

aanbevelingen.

3.Voortgang: Hier wordt aangegeven wat de stand van zaken is t.a.v. de verbetervoorstellen.

Ook belangrijk om te weten tijdens het lezen:

Verseon is de oude applicatie voor de registratie en afhandeling van zaken.

Het zaaksysteem is de nieuwe applicatie, die hiervoor in de plaats komt.

Verbetervoorstellen voor de 5 thema’s, waar de provincie prioriteit aan wil 

geven:

(KPI thema’s 1,3,4,6,7)

KPI-1 : Lokale regelingen

Aanbeveling: geen

Verbetervoorstel:

 In het verslag van de archiefinspecteur  staat wel , dat de Archiefverordening en het Besluit 

Informatiebeheer geactualiseerd moeten worden.

Voortgang:

Is afgewerkt. Archiefverordening Roosendaal 2018 en Beheerregeling Informatiebeheer Roosendaal 

2018 zijn bijgevoegd. (Bijlage 1A en 1B)

KPI-3: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden

Aanbeveling: 

Inventariseer waar zich, buiten het zaaksysteem en verseon , nog meer te archiveren zaken bevinden.

Verbetervoorstel:

Het Zaaksysteem is de applicatie waarbinnen gearchiveerd wordt (en voorlopig nog verseon tot de 

applicatie is uitgefaseerd)

Er wordt een inventarisatie gemaakt van andere plaatsen, waar zich te archiveren zaken zouden kunnen 

bevinden ( bijvoorbeeld: de gemeentelijke website, sharepoint, vakapplicaties binnen de teams, schijven 

op de server etc . Bezien moet worden hoe e.e.a. in het zaaksysteem moet worden opgenomen. ) 

Planning 2e kwartaal 2018

Voortgang: 

Dit zal het 2e halfjaar van 2018 worden opgepakt.

(Momenteel is het team Informatie namelijk bezig met het herschrijven van het handboek vervanging 

en de beschrijving van een kwaliteitscontrolesysteem. Dit zijn ook punten uit het verbeterplan, die 

verderop in dit verslag behandeld worden.)

Bij bovengenoemde inventarisatie zal blijken, dat veel afhangt van de koppelingen , die gemaakt of nog 

getest  moeten worden (koppelingen tussen het zaaksysteem (=de archiefapplicatie) en andere binnen 

de teams gebruikte vakapplicaties.)

De volgende koppelingen worden getest:

1.Koppeling Omgevingsloket SBA met Zaaksysteem



(SBA is een vakapplicatie voor vergunningverlening)

2.Koppeling WMO-Ned met zaaksysteem 

3.Koppeling Omgevingsloket met Zaaksysteem.

De volgende koppelingen moeten nog worden ontwikkeld: 

1.Koppeling I-burgerzaken met Zaaksysteem

2.Koppeling APV vergunningen (uit SBA) met zaaksysteem.

KPI-3: Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden

Aanbeveling: 

Ontwikkel een metadataschema conform de TMLO voorschriften (TMLO= toepassingsprofiel 

metadatering lokale overheden)

Verbetervoorstel:  

In samenspraak met de beheerders van het e-depot (West-Brabants Archief) en de leverancier van het 

zaaksysteem (Mintlab) worden de nodige stappen ondernomen om de overdracht van het zaaksysteem 

naar het e-depot vlekkeloos te laten verlopen. 

In de dynamische fase van een zaak moet de toegepaste metadatering beter worden afgestemd op de 

eisen voor het e-depot. Naar al deze zaken wordt al gekeken binnen het e-depotoverleg met het 

regionale archief in Bergen op Zoom. Het kiezen van een leverancier is aanstaande.Voortgang:  

De leverancier is inmiddels bekend nl Picturae. Er is al  een overdrachtsprotocol, waarvan de 

belangrijkste elementen zijn: de juiste bestandsformaten en de metadata. Het regionaal archief Tilburg 

was de eerste e-depot klant van Picturae en deze twee partijen hebben al veel ontwikkelingswerk 

verricht.De eerste intakegesprekken tussen het WBA en de gemeente Roosendaal hebben plaats 

gevonden. Er is een voornemen uitgesproken om voor eind 2018 een (voorlopig klein) bestand zodanig 

in te richten , dat het aan alle eisen voor opname in het e-depot voldoet. Dit in samenwerking met 

andere gemeenten en het WBA. Er is inmiddels een overdrachtsprotocol, een aansluitplan en een 

metadatamodel van het WBA  Planning : 2018 / 2019

Tijdlijn West-Brabants archief: zie onderstaand schema.



KPI-4: Digitale archiefbescheiden in het bijzonder

Aanbeveling: 

Inventariseer op basis van de ingevulde Rodin-lijst welke punten nog moeten worden geregeld. 

(Rodin=Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer)

Verbetervoorstel: 

Bij de antwoorden op de Rodin lijst, die met “nee” of “deels” zijn beantwoord, wordt gecheckt wat er 

nog ontbreekt om alle antwoorden met “ja”te kunnen beantwoorden. Deze ontbrekende beschrijvingen 

of functionaliteiten worden stelselmatig aangevuld. Planning : 2018/2020

Voortgang:  

Momenteel is er een extern bureau (KBenP) ingehuurd om deze zaken ter hand te nemen

(in samenwerking met enkele div medewerkers.)

Planning: 2e en 3e kwartaal 2018

KPI-6: Overbrenging van archiefbescheiden naar archiefbewaarplaats

Aanbeveling: 

Overleg met het West-Brabants Archief over te corrigeren passages in de verklaring van overbrenging 

van juni 2016 en breng het laatste stukje archief van gemeentebestuur Roosendaal en Nispen 1976-

1996 over.

Verbetervoorstel:

Om de overbrenging van alle dossiers tot 1996 af te ronden dient alleen nog de verklaring van 29 juni te 

worden aangepast voor wat betreft overgebrachte nummers en bepalingen van de openbaarheid. 

Planning : 2017

Voortgang: 

Is volledig afgewerkt. Dit is behandeld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 

28-11-2017. 

KPI-7 : Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots  

Geen aanbevelingen in verslag.



Verbetervoorstellen voor de overige thema’s :

(KPI thema’s 2,5,8,9,10)

(KPI-2): Interne kwaliteitszorg en toezicht

Aanbeveling: 

Bekijk aan de hand van KIDO (Kwaliteitssysteem Informatie Decentrale Overheden) in hoeverre de 

gemeente aan alle eisen voor een goed kwaliteitssysteem  voldoet.

Het hoeft niet 1 document te zijn, maar kan bestaan uit meerdere maatregelen en afspraken, die 

tezamen de kwaliteit van de informatievoorziening borgen.                                          

Verbetervoorstel:

Een kwaliteitssysteem bevat het geheel aan maatregelen in een organisatie om de product- en 

proceskwaliteit gericht te beïnvloeden.

Het handboek KIDO vraagt om een zeer uitgebreide omschrijving. Ondanks, dat nog niet alles 

beschreven is, wordt er in de dagelijkse manier van werken wel degelijk een vorm van kwaliteitscontrole 

uitgevoerd.

In het “Handboek Vervanging Archiefbescheiden” uit 2015 worden al enkele hoofdstukken gewijd aan 

de kwaliteitscontrole.

Het is nu zaak verder te inventariseren wat er nog beschreven moet worden op het terrein van het 

informatiebeheer.

Bijvoorbeeld t.a.v. beleid, organisatie informatiebeheer, de operationele inrichting, de manier waarop 

informatie wordt opgenomen in applicaties, metadatagegevensbeheer, beschikbaar stellen van 

informatie, inrichtingsvarianten van het informatiebeheer, zelfevaluatie . 

Voortgang:

Momenteel is er een extern bureau (KBenP) ingehuurd om deze zaken ter hand te nemen

(in samenwerking met enkele div medewerkers.)

Planning:  2e en 3e kwartaal 2018.

KPI-5: Vernietigen en vervreemding archiefbescheiden

Aanbeveling:  

Voor de vervanging van papieren door digitale dossiers is in 2013 een “handboek vervanging” 

geschreven.

Dit was nog teveel op verseon gericht en zal op het zaaksysteem moeten worden afgestemd. 

Overleg met Mintlab, de leverancier van het zaaksysteem, over het metadataschema, ontwikkel een 

kwaliteitssysteem voor vervanging en borg de toetsing op vervanging.

Verbetervoorstel: 

Het handboek vervanging, dat gemaakt is bij de adviesnota over substitutie van papieren dossiers naar 

digitale dossiers, wordt herschreven gericht op het nieuwe zaaksysteem.

(Kwaliteit van en toetsing op vervanging worden ook in dit handboek beschreven)   



Voortgang: 

Momenteel is er een extern bureau (KBenP) ingehuurd om deze zaken ter hand te nemen

(in samenwerking met enkele div medewerkers.)

Planning: concept maken 2e en 3e kwartaal 2018.

KPI-8: Geen aanbevelingen in verslag

KPI-9: Rampen, calamiteiten en veiligheid

Aanbeveling: 

De gemeente dient over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan te beschikken met procedures m.b.t. de 

verplaatsing of veiligstelling van objecten met cultuurhistorische waarde zoals te bewaren 

archiefbescheiden. Pas de documenten m.b.t. informatiebeveiliging aan.

Verbetervoorstel: 

Een calamiteitenplan opstellen voor de verplaatsing van objecten met cultuurhistorische waarde.  

Planning: 2018

Voortgang: 

Calamiteitenplan is nagenoeg gereed. Nog enkele details.( Het zal na afronding in een afzonderlijke nota 

ter vaststelling worden aangeboden.)

 Planning : 2018

KPI-10 : Middelen en mensen

Aanbeveling: 

Laat een onderzoek doen naar de kwaliteit en kwantiteit van de DIV afdeling (informatiebeheer), die 

nodig is voor een organisatie, die opereert in een digitale omgeving inclusief de daarbij behorende 

processen.

Verbetervoorstel:  

DIV is bezig om de huidige werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie te beschrijven en de rol 

daarbinnen voor DIV.

De vakinhoudelijke ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de toekomstige rol van de DIV-er 

zullen als resultaat uit dit onderzoek naar voren komen.

Planning: Afgerond eind 2017

Voortgang:  

Door de firma KBenP is er een rapport opgesteld genaamd “ontwikkelplan clusters DIV en post 2017-

2022 –op weg naar een innovatief informatiebeer” 

Het rapport geeft een beoordeling van de huidige taken, toekomstige taken in relatie tot 

ontwikkelingen/wet- en regelgeving en de formatie en rollen hierbij horen.

Uit het rapport zijn 4 rollen gekomen:

1.De regisseur , de adviseur, de controleur, de uitvoerder. 



Deze rollen alsmede  de bijbehorende schalen en opleidingen zijn momenteel vastgelegd en in 

voortgangsgesprekken zal worden gepeild wie voor welke rol in aanmerking wil en kan komen.

Bijlagen:

1a. Archiefverordening Roosendaal 2018.

1b. Beheerregeling informatiebeheer Roosendaal 2018.

1c.  Adviesnota inzake overbrenging van gemeentelijke archiefbescheiden (3e tranche) gemeente   

       Roosendaal 1976-1996

      














