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In het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht en daaruit voorvloeiende 'horizontale verantwoording' 
van college van B en W aan gemeenteraad heeft de gemeentearchivaris verslag uitgebracht over de verrichte 
werkzaamheden en de stand van zaken op het gebied van archief- en informatiebeheer. Tevens over het 
toezicht op de niet overgebrachte archieven. Dit met toetsing aan landelijk vastgestelde Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI's). Het verslag dient met een toelichting door ons college aan uw raad te worden aangeboden 
en daarna aan de 'verticale' toezichthouder - de provincie - te worden gezonden. 
Het is de bedoeling dat het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in het kader van het 
interbestuurlijk toezicht deze informatie opneemt op de website waarstaatjegemeente.nl 
 
Het verslag van de gemeentearchivaris biedt een overzicht van de mate waarin de gemeente voldoet aan de 10 
archief KPI’s.  
 
De archivaris constateert dat het beheer van de analoge informatie goed op orde is (o.a. toegankelijkheid, 
naleving wettelijke vernietigingsprocedure, tijdige overbrenging, bewaarcondities). Aandachtpunten zijn het 
regelen van verantwoordelijkheden bij (regionale) samenwerking, het ontbreken van een calamiteitenplan voor 
de analoge archieven en een optimaal geconditioneerde bewaring van registers Burgerlijke Stand. In overleg met 
het Regionaal Archief Tilburg wordt momenteel bezien of versneld tot digitalisering van de registers van de 
Burgerlijke Stand kan worden overgegaan zodat voortdurende beschikbaarheid aan de balie bij burgerzaken niet 
meer nodig is.  
 
Tevens constateert de archivaris dat de gemeente Goirle voorop loopt bij de implementatie van bouwstenen uit 
het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP). 
 
Het beheer van digitale informatie en de overgang van de analoge naar een digitale archivering vraagt echter de 
aandacht. Er is geen samenhangende visie en beleid voor een duurzame digitale informatiehuishouding. Onze 
gemeente beschikt nog niet over een duurzame voorziening voor de digitale bestanden en loopt daardoor kans 
op informatieverlies. De bewaring van digitale archiefbescheiden op netwerkschijven en enkele applicaties is 



soms risicovol te noemen. Bij de aanschaf, ontwikkeling en inrichting van informatie-systemen dienen de eisen 
voor duurzame digitale toegankelijkheid in relatie tot een kwaliteitszorgsysteem te worden meegenomen. 
 
Op 18 juni 2013 heeft uw raad een krediet van € 50.000,00 gevoteerd voor het opstellen van een plan van 
aanpak Zaakgericht werken en digitaal archief. Op 12 september is aan bureau KBenP opdracht verstrekt tot 
het opstellen van dit plan. De punten waarvoor de gemeentearchivaris aandacht vraagt in het kader van 
verdergaand digitaal werken komen als vanzelfsprekend aan de orde in het plan van aanpak en in het verwachte 
daaropvolgende implementatietraject en zullen daarin integraal worden meegenomen. In het waarschijnlijke 
geval dat voor het vervolgtraject een nieuw krediet nodig is zal dat vanzelfsprekend aan uw raad worden 
voorgelegd. 
 
 
Bijlage 
Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording  
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