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Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Nr

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Lok

Datum:

Van:

Aan:

Kopie aan:

Onderwerp

Bijlage:

de raad van de gemeente Roosendaal

G e m ee nte I ijk a rc h ief i n s pectie ra ppo rt 201,5 / 2Ot6

1.Arch iefi nspectie ra ppo rt 2OL5 / 2OL6 .

2.KPl-lijst 20L5.
3.KPl-lijst 20L5-bijlage L.

4.Verbeterplan
5.Uitvoeringspla n interbestuurlijk toezicht.

Kennisnemen van

Gemeentelijk a rchiefinspectiera ppo rt 2015 /2OL6 va n de a rchiva ris

lnleiding

Op L mei 2O1,2 gaf het college de archivaris opdracht om in een (twee)jaarlijks 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.

Deze raadsmededeling gaat over het archiefinspectierapport 20L5/2O16 (bijlage 1) en is gebaseerd op
de KPI l¡jst 2015 ( zie de bijlagen 2 en 3 )

Het college doet op grond van artikel 8 van de Archiefuerordening verslag aan de raad onder

overlegging van het archiefinspectierapport.

I nformatie/kern boodschap

Jaarlijks ontvangt het college het uitvoeringsprogramma interbestuurlijk toezicht van de Provincie

Noord-Brabant (zie bijlage 5).

Dit beschrijft het toezicht van de Provincie op diverse gebieden binnen de gemeente, waaronder het
Archief- en informatiebeheer.

Om toezicht te kunnen houden ontvangt de Provincie eveneens dit archiefinspectierapport.

Het rapport, dat opgesteld is door de archivaris, bevat aanbevelingen op archiefgebied, zoals

bijvoorbeeld: bepaalde inventarisaties doen, diverse werkprocessen beter beschrijven,

metadataschema's ontwikkelen.

De conclusie is, dat bovenstaande zaken verbetering behoeven. Daarom is er in overleg met en op

verzoekvan de Províncie een verbeterplan opgesteld (bijlage a).

Het verbeterplan is een plan van aanpak om de komende jaren volledig te gaan voldoen aan de eisen van de

Archiefwet door bovenstaande aanbevelingen planmatig aan te pakken.

Consequenties

De gemeente dient jaarlijks verslag uit te brengen aan het interbestuurlijk toezicht van de Provincie

Noord-Brabant.

Daarwordt beoordeeld of de stukken, die zij ontvangen, voldoen aan de criteria van het Beleidskader

lntergemeentelijk Toezicht.



Dit kan inhouden, dat de gemeente voldoet, gedeeltelijk voldoet of niet voldoet aan bovengenoemde

criteria. De Provincie Noord-Brabant zal hierover berichten.

Communicatie

Het rapport, de KPI lijst, het verbeterplan , de adviesnota en de raadsmededeling worden gestuurd

naar het lntergemeentelijk Toezicht van de Provincie-Noord-Brabant .

Vervolg(procedure)

ln 2018 wordt de raad in een voortgangsverslag geïnformeerd over de stand van zaken van de uit te

voeren verbeteracties.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
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