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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over: 
De rapportage "Horizontale verantwoording archiefbeheer gemeente Dinkelland 2020-2021" (Kritische 
Prestatie Indicatoren) 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
De rapportage "Horizontale verantwoording archiefbeheer gemeente Dinkelland 2020-2021" (Kritische 
Prestatie Indicatoren) vast te stellen.  
 
Toelichting 
Op grond van de Archiefverordening 2014 behoort de beheerder van de archiefbewaarplaats verslag uit te 
brengen over het beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats en de nog niet overgebrachte archieven. 
Het college als zorgdrager dient dit verslag ter verantwoording te overleggen aan de gemeenteraad. 
Dit doet zij middels de rapportage horizontale verantwoording archiefbeheer via de door de VNG opgestelde 
handreiking van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). De eerste rapportage (2015-2017) is uw raad 
aangeboden op 30 november 2015. De tweede rapportage (2018-2019) via een raadsbrief op 7 maart 2019 
(nr. 11). De derde treft u bijgaand aan. 
In het beeld van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) door de provincie is de toezichtkleur voor het gemeentelijk 
archiefbeheer groen. De gemeente Dinkelland heeft haar archief- en informatiebeheer op orde. 
Er wordt gewerkt volgens wettelijke kaders. De Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer zijn 
actueel. De vernietiging van archiefbescheiden verloopt zorgvuldig. De archiefbewaarplaats voldoet aan de 
wettelijke eisen. Het laatste bezoek van de archiefinspecteur was 3 oktober 2019. 
De gemeente Dinkelland heeft afgelopen periode flink ingezet op de analoge archieven. Er zijn enkele zaken 
die aandacht verdienen: 
-het oude stadsarchief van de voormalige gemeente Ootmarsum 
-de archieven van de voormalige gemeente Denekamp, Ootmarsum en Weerselo van 1811-1939 
- de archieven van de voormalige gemeente Denekamp, Ootmarsum en Weerselo van 1940-2000. 
Deze aandachtspunten zijn vertaald in actiepunten. Deze actiepunten zijn deels uitgevoerd en worden in 
2022 afgerond. Door de pandemie is er enigszins vertraging opgelopen. 
In november 2021 is er een voorstel voor modernisering van de Archiefwet ingediend bij de Tweede Kamer. 
De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang 
voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvindingen en 
vanuit cultuur-historisch perspectief. Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de 
Archiefwet aangepast aan digitale ontwikkelingen. Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale 

 



overheidsinformatie duurzaam bewaard. Om de digitale informatie van de gemeente Dinkelland duurzaam te 
kunnen bewaren, is er in 2020 een aansluiting gerealiseerd met een E-depot. Een E-depot is een 
voorziening met functionaliteit voor de opslag en het beheer van de digitale archieven die voor blijvende 
bewaring in aanmerking komen. 
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 2014 behoort de beheerder van de archiefbewaarplaats verslag uit te 
brengen over het beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats en de nog niet overgebrachte archieven. 
Het college als zorgdrager dient dit verslag ter verantwoording te overleggen aan de gemeenteraad. In het 
beeld van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) door de provincie is de toezichtkleur voor het gemeentelijk 
archiefbeheer groen. De gemeente Dinkelland heeft haar archief- en informatiebeheer op orde. 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief 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, 
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Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


