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Voorstel 

Rubriek: Ter info 

 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de KPI-rapportage informatie- en archiefbeheer GBLT 2021. 

 

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. De rapportage 

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. 

 

Aan de hand van zeven hoofdvragen wordt de stand van zaken beschreven. Bij het beantwoorden van de 

vragen wordt een beeld gegeven in welke mate GBLT voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking 

tot archiefbeheer en op welke punten nog verbetering mogelijk is. In de bijlage van de rapportage is een 

uitgebreid overzicht van alle hoofd- en deelvragen toegevoegd.  

 

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

informatie- en archiefbeheer van de organisatie. Om het digitale informatie- en archiefbeheer van GBLT 

te verbeteren heeft in 2021 de implementatie van het DMS/zaaksysteem plaatsgevonden. Deze software 

draagt bij aan het kunnen voldoen aan de wettelijke eisen rond archiefbeheer. Naast het faciliteren van 

zaakgericht werken helpt het GBLT met volledige dossiervorming en om bewaartermijnen op zaakniveau 

bij te houden. Hierdoor wordt ook tijdige vernietiging ondersteund. Per Januari 2022 is het systeem in 

gebruik genomen. 

In 2021 zijn tevens de archiefverordening en de beheerregeling informatiebeheer geactualiseerd en zijn 

beide vastgesteld door het dagelijks en algemeen bestuur.  
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Stappen in de besluitvorming 

Deze KPI-rapportage is op 9 november 2022 vastgesteld door het dagelijks bestuur en wordt 

aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van Overijssel. De rapportage draagt bij aan de beoordeling 

van de archiefinspecteur. In 2023 verschijnt een follow-up rapportage over 2022.  

 

Toelichting 

Zie bijlage. 

 

Personele gevolgen 

N.v.t. 

 

Financiële gevolgen 

N.v.t. 

 

Architectuurtoets  

N.v.t.  

 

Juridische gevolgen 

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

horizontale toezicht uitoefenen. 

 

Publicatie 

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

beschikking gesteld. 

 

Communicatie 

De KPI-rapportage wordt namens het dagelijks bestuur van GBLT opgestuurd naar de Gedeputeerde 

Staten van Overijssel. 

 

Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  

N.v.t.  

 

Andere uitvoeringsgevolgen en risico’s 

De KPI-rapportage zal mede bijdragen 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 2023’ (In de loop van 2024). 

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

 

Bijlagen 

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

2021 

 


