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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
 
De rapportage horizontale verantwoording archiefbeheer gemeente Dinkelland 2018-2019. 
 
Ons besluit 
 
De rapportage horizontale verantwoording archiefbeheer gemeente Dinkelland 2018-2019 vast te stellen. 
  
Toelichting 
 
Per 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht van kracht geworden. 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 Gemeente wet. 
Het sturende toezicht is vervangen door een meer terughouden 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 uitvoering 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.De eerste rapportage (2015-2017) is uw raad 
aangeboden op 1 december 2015. De tweede rapportage (2018-2019) treft u hierbij aan. Het grote verschil 
met de vorige KPI's is het gebruik van het huidige Zaaksysteem i.p.v. Corsa en de deelname in de 
Gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Twente. 
De gemeente Dinkelland 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 Dinkelland 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 archiefruimten voldoen aan de wettelijke 
eisen. 
Er zijn enkele zaken die aandacht verdienen: 
-het concept calamiteitenplan voor de archiefbewaarplaats dient te worden vastgesteld 
-Handboek vervanging dient geactualiseerd te worden 
-uitwisseling van gegevens en archivering met de Omgevingsdienst Twente 

 



 

 

-systematisch overbrengen van archief naar de archiefbewaarplaats 
De aandachtspunten worden vertaald naar actiepunten. In 2019 worden deze uitgevoerd door het 
organisatieonderdeel Informatiemanagement en Facilitair, team Informatiebeheer. Er wordt een afschrift van 
de Raadsbrief en de bijlage ter kennisgeving aan Provinciale staten van Overijssel verzonden. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
 
Op grond van de Archiefverordening van de gemeente Dinkelland 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. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief met bijlage voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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J.G.J. Joosten 


