
 

  

    

    

 

 

    

     

 

 

  

 

            

     

 

 

            

             

  

              

            

  

 

           

          

             

    

 

            

            

              

             

            

           

 

            

   

      

      

      

       

      

       

 

 

Algemeen bestuur 

VERGADERDATUM STUKDATUM PROCES ONDERWERP 

13 oktober 2021 31 augustus 2021 Informatie- en KPI Follow-up 2020 

archiefbeheer 

STELLER EIGENAAR VERTROUWELIJK 

Jan de Geest Elsbeth Stiekema Nee 

Voorstel 

Rubriek: Ter info 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ‘Follow-up KPI-rapportage archiefbeheer GBLT: Verslag ten 

behoeve van de horizontale verantwoording 2020’. 

Samenvatting 

Deze ‘follow-up KPI-rapportage archiefbeheer’ geeft u een beeld van de mate waarin het informatie- en 

archiefbeheer in 2018 voldoet aan de archiefwetgeving: de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en 

de Archiefregeling. 

De follow-up rapportage beschrijft wat GBLT in 2020 heeft gedaan om de verbeteracties uit te voeren die 

zijn genoemd in de ‘KPI-rapportage Informatie- en archiefbeheer GBLT 2019: verslag ten behoeve van de 

horizontale verantwoording’. 

De tweejaarlijkse KPI-rapportage geeft een beeld van de mate waarin het informatie- en archiefbeheer bij 

GBLT voldoet aan de archiefwetgeving. Zij geeft horizontale verantwoording aan het dagelijks en 

algemeen bestuur van GBLT en is bedoeld als verticale informatievoorziening ten behoeve van de 

provincie Overijssel als toezichthouder. 

De follow-up is een tussentijdse rapportage namens het dagelijks bestuur aan de provinciale 

archiefinspecteur. In deze rapportage staat beschreven hoe aan de aanbevelingen van de KPI-rapportage 

in 2020 invulling gegeven is. In de rapportage van 2019 staat aangekondigd dat GBLT voor het 

verbeteren van het digitaal archief een zaaksysteem/DMS wil gaan aanbesteden. In de follow-up wordt 

gerapporteerd dat deze aanbesteding inmiddels is afgerond en de implementatie van start gegaan is. 

Volgens planning moet het zaaksysteem in productie zijn op 1 januari 2022. 

Voor het overzicht een schema van wat wanneer is of moet worden aangeleverd: 

Op agenda DB & AB Soort document Betrekking op jaar 

2018 KPI-rapportage 2017 

2019 Follow-up rapportage 2018 

2020 KPI-rapportage 2019 

2021 Follow-up rapportage 2020 

2022 KPI-rapportage 2121 

2023 Follow-up rapportage 2022 



 

  

 

   

 

 

               

            

          

            

         

 

           

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

           

    

 

 

 

 

 

         

 

  

  

 

 

         

 

 

          

            

         

 

 

         

 

ONDERWERP 

KPI Follow-up 2020 

DATUM 

13 oktober 2021 

Stappen in de besluitvorming 

De KPI-rapportage Informatie- en archiefbeheer 2019 is in 2020 met het bestuur van GBLT en met de 

provinciale staten gedeeld. In 2022 zal een nieuwe KPI-rapportage 2021 opgesteld en gedeeld worden. 

Tussentijds vindt de follow-up rapportage plaats. Deze wordt voor vaststelling voorgelegd aan het 

dagelijks bestuur en namens dit bestuur aangeboden aan de provinciale archiefinspecteur. Als 

informatiestuk wordt het aangeboden aan het algemeen bestuur van GBLT. 

De follow-up rapportage is vastgesteld door het dagelijks bestuur van GBLT, als zorgdrager van het 

archief. 

Toelichting 

Zie bijlage. 

Personele gevolgen 

N.v.t. 

Financiële gevolgen 

N.v.t. 

Architectuurtoets 

N.v.t. 

Juridische gevolgen 

Door vaststelling van de tussentijdse rapportage door het dagelijks bestuur verloopt dit proces conform 

wet- en regelgeving. 

Publicatie 

N.v.t. 

Communicatie 

De follow-up rapportage wordt opgestuurd naar de provinciale archiefinspecteur van Overijssel. 

Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico’s 
N.v.t. 

Andere uitvoeringsgevolgen en risico’s 
De follow-up rapportage zal mede bijdrage in de beoordeling van de archiefinspecteur. 

Evaluatie 

Het algemeen bestuur krijgt de komende twee jaar minimaal deze documenten aangeboden: 

 ‘KPI-rapportage informatie- en archiefbeheer GBLT 2021’ (In de loop van 2022). 
 ‘Follow-up KPI-rapportage archiefbeheer GBLT 2022’ (In de loop van 2023). 

Bijlagen 

- Follow-up KPI-rapportage archiefbeheer GBLT: Verslag ten behoeve van de horizontale 

verantwoording 2020 




