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Voorstel 

Ter informatie 

 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de KPI-rapportage informatie- en archiefbeheer GBLT 2019. 

Samenvatting 

Met de tweejaarlijkse KPI-rapportage geeft het dagelijks bestuur, als zorgdrager voor het archief van 

GBLT, een beeld van de mate waarin het informatie- en archiefbeheer bij GBLT voldoet aan de 

archiefwetgeving: de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling. Ze wordt opgesteld 

aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en is bedoeld voor: 

1. de horizontale verantwoording van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur;  

2. de verticale informatievoorziening ten behoeve van toezichthouder provincie Overijssel. 

 

Deze KPI-rapportage over het informatie- en archiefbeheer geeft een weergave van de stand van zaken 

van het informatie- en archiefbeheer van GBLT in 2019. De tien hoofdvragen maken inzichtelijk welke 

onderdelen op orde zijn en welke nog verdere aandacht vereisen. In vergelijking met de rapportage van 

2017 is zichtbaar dat GBLT positieve stappen gezet heeft. De punten die nog aandacht vereisen zijn in 

ontwikkeling of vragen voorwaarden die momenteel in ontwikkeling zijn (zoals de aanbesteding van het 

Zaaksysteem/DMS). 

 

Sinds de afgelopen rapportage heeft GBLT belangrijke stappen gezet in het verbeteren van het 

informatie- en archiefbeheer van de organisatie. GBLT voerde aan de hand van het verbeterplan 2018-

2020 de benodigde acties uit.  

 Een geactualiseerde Archiefverordening en een nieuwe Beheerregeling Informatiebeheer zijn 

vastgesteld. 

 De adjunct-directeur is als CIO op dit moment verantwoordelijk voor het beheren van het digitale en 

fysieke archief. Per 2019 is een recordmanager aangesteld voor het informatie- en archiefbeheer. 

Uitvoerende DIV-werkzaamheden zijn ondergebracht bij het Klantcontactcentrum van GBLT. 

 Het op orde brengen van het analoge (papieren) archief bevindt zich in de afrondende fase. Het te 

vernietigen materiaal is volledig in kaart gebracht zodat overgegaan kan worden tot vernietiging. Het 

bewerken van de blijvend te bewaren informatie wordt in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. 

 Momenteel is een projectgroep bezig met de aanbesteding van een Zaaksysteem/DMS. Dit systeem 

zal een belangrijke schakel en voorwaarde vormen om ook het digitaal archief van GBLT naar het 

gewenste niveau te tillen. Tevens schept het zaaksysteem/DMS mogelijkheden tot verdere 

doorontwikkeling naar volledig digitale archivering.  
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Ten opzichte van de vorige KPI-rapportage zijn er positieve ontwikkelingen. In de score is zichtbaar dat 

taakverwaarlozing afgenomen is van 11% naar 2%. De voldoende score is toegenomen van 33% naar 65%. 

 

SCORE VOLDOET DIT AAN DE ARCHIEFWETGEVING? AANTAL SUBVRAGEN PERCENTAGE VAN TOTAAL 

 Ja, voldoende. 31 65% 

 Deels voldoende, en is een aandachtspunt. 10 21% 

 Onvoldoende, maar geen taakverwaarlozing. 6 13% 

 Onvoldoende, en taakverwaarlozing. 1 2% 

  48 100 % 

 

Voorbesproken 

De KPI-rapportage is besproken met de informatie-adviseur, de CIO/directie en in de vergadering van het 

MT van 26 februari 2020. De rapportage is vervolgens op 12 maart 2020 vastgesteld door het dagelijks 

bestuur.  

Behandelen in vergadering d.d. 1 april 2020 

Toelichting 

Zie de bijlage.  

Personele consequenties 

Geen. 

Financiële consequenties 

Geen.  

Juridische consequenties 

Door kennis te nemen van de KPI-rapportage kan het algemeen bestuur het wettelijk verplichte 

horizontale toezicht uitoefenen. 

I&A consequenties 

Geen. 

Communicatie consequenties 

Na de vergadering wordt namens het dagelijks bestuur de KPI-rapportage met begeleidende brief naar 

toezichthouder provincie Overijssel verzonden. De uitkomsten van de KPI-rapportage intern 

bekendgemaakt. 

Publicatie 

De KPI-rapportage wordt als onderdeel van de agenda van het algemeen bestuur op de website van GBLT 

ter beschikking gesteld.  

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 

In het kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT) beoordeelt de Provinciale archiefinspectie namens de 

Gedeputeerde Staten van Overijssel de staat van het archiefbeheer van GBLT. De KPI-rapportage (bijlage) 

zal een basis vormen voor de beoordeling voor 2019. 
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Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  

Geen. 

Resultaten en evaluatie 

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

 Tussentijds verslag stand van zaken informatie- en archiefbeheer GBLT 2018 – 2020. 

 Follow-up-rapportage informatie- en archiefbeheer GBLT 2020. 

 KPI-rapportage informatie- en archiefbeheer GBLT 2021. 

Bijlagen 

KPI-rapportage informatie- en archiefbeheer GBLT 2019; Verslag ten behoeve van de horizontale 

verantwoording. 

 


