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1. INLEIDING 

Door de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is het specifieke toezicht 

van provincies in het kader van de Archiefwet 1995 vervangen door een generiek 

toezicht op basis van de Gemeentewet. Met dit verslag worden zowel de gemeenteraad 

(horizontale verantwoording), de provincie (interbestuurlijk toezicht) als het Regionaal 

Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) (horizontaal toezichthouder) geïnformeerd over 

het informatie- en archiefbeheer van de gemeente Deurne.  

Dit verslag is een verantwoording voor het gevoerde archiefbeleid en -beheer op grond 

van Archiefwet 1995. De basis van dit verslag wordt gevormd door de inspectie van 24 

december 2020 en de follow up inspectie van 28 maart 2022 uitgevoerd door de 

streekarchivaris en archiefinspecteur van het RHCe. De kwaliteit van het informatie- en 

archiefbeheer wordt tijdens de inspectie getoetst aan de hand van Kritische Prestatie 

Indicatoren (KPI’s) opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

 

2. MANAGEMENTSAMENVATTING 

Volgens de archiefverordening van gemeente Deurne dient verantwoording over de 

archiefzorg en -beheer afgelegd te worden aan de gemeenteraad. Dit gebeurt op basis 

van de KPI’s waarmee de informatiehuishouding wordt beoordeeld. Naast het borgen van 

de rechtmatigheid van de informatiehuishouding wil de gemeente Deurne de archiefzorg 

en -beheer ook continue blijven verbeteren. Vandaar dat er op basis van de resultaten 

van de KPI’s een drietal verbetervoorstellen zijn opgesteld. 

 

2.1 RESULTATEN KPI’S INSPECTIE 24 DECEMBER 2020 

De KPI’s zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en meten de rechtmatigheid van de 

informatiehuishouding. De KPI’s maken inzichtelijk wat op hoofdlijnen goed gaat in het 

archief- en informatiebeheer van de gemeente Deurne en wat de aandachtspunten van 

de gemeente Deurne zijn. Voor de normering wordt de stoplichtmethodiek gebruikt: 

• Rood = Voldoet niet 
 

• Oranje  = voldoet 

gedeeltelijk  

• Groen = voldoet  

 

Onderstaande tabel laat kort per KPI het resultaat zien naar aanleiding van de inspectie van 

vorig jaar. 

KPI TOELICHTING RESULTAAT % 

KPI 

1 

Lokale regelingen 
 

62,5% 

KPI 

2 

Middelen en mensen 
 

33,3% 
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KPI 

3 

Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-

depot  
33,3% 

KPI 

4 

Interne kwaliteitszorg en toezicht 
 

0,0% 

KPI 

5 

Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en 

duurzaamheid archiefbescheiden  
20% 

KPI 

6 

Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging 

en vervreemding van archiefbescheiden  
20% 

KPI 

7 

Overbrenging van archiefbescheiden 
 

33,3% 

KPI 

8 

Terbeschikkingstelling van overgebrachte 

archiefbescheiden  

100% 

De resultaten van onze gerealiseerde verbeteracties in 2021 en de nog geplande 

verbeteracties in 2022 zullen bij de volgende uitgebreide inspectie in bovenstaande tabel 

worden verwerkt 

2.2 RESULTATEN VERBETERPUNTEN 2021 

Tijdens de vorige inspectie is met het RHCe afgesproken de volgende vier verbeterpunten 

op te pakken.  

1-in kaart brengen archiefachterstand en planning uitvoering inlopen achterstand. 

Achterstand is in kaart gebracht, planning uitvoering loopt tot eind 2023. 

2- Ervoor zorgen dat zaaksysteem de mogelijkheid heeft om te vernietigen.  

Door technische en functionele problemen in ons zaaksysteem is dit helaas nog niet gelukt. 

Naar verwachting zal de vernietigingsmogelijkheid in Q3 2022 beschikbaar komen. 

3-Vaststellen metadataschema (MDTO)  

Metadataschema is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 

juli 2021. 

4-Opstellen van een (archief) kwaliteitssysteem 

Helaas zijn we hier in 2021 niet aan toegekomen, mede door verwachtingen die tijdens de 

vorige inspectie door het RHCe zijn gewekt dat hiervoor medio 2021 een model 

beschikbaar zou komen. Dit blijkt niet het geval te zijn.   

2.3 WAT HEBBEN WE DAARNAAST IN 2021 GEREALISEERD 

Naast de bovenstaande verbeterpunten hebben we in 2021 het volgende gerealiseerd: 

- aanvulling analoog archiefblok 1952-1980 overgebracht naar archiefbewaarplaats 

RHCe. 
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- Overzicht applicaties opgesteld. Invulling hiervan wordt de komende periode 

opgepakt, mede gelet op de aanbeveling die de provincie hierover heeft gegeven in 

het toezichtoordeel (zie ook verbeterpunt 3 in onderstaande tabel). 

- Vervangingshandboek in overleg met RHCe aangepast aan de huidige situatie 

waardoor we per 1 april 2022 zijn gestart met de vervanging van analoge 

documenten door een digitale versie. (substitutie) 

- Aanbesteding Website is afgerond waarbij rekening is gehouden met 

toegankelijkheid voor mensen met een beperking. 

- Er zijn maatregelen getroffen in het kader van faillissement, beslaglegging of 

inbeslagname bij betrokken private partijen. College heeft besloten dat Gibit 2020 

van toepassing wordt verklaard bij alle ICT inkopen. Besluit college van 

burgemeester en wethouders van 6 juli 2021. 

2.4 WAT GAAN WE DOEN IN 2022 

In overleg met RHCe gaan we de volgende verbeterpunten in 2022 oppakken. 

 VERBETERVOORSTEL KPI EINDDATUM 

1 Vaststellen hotspotmonitor 

 

KPI 1 Q2 2022 

2 Ervoor zorgen dat vanuit het zaaksysteem het 

vernietigen van archiefbescheiden mogelijk is.  

 

KPI 3 Q3 2022 

3 Invulling actueel en compleet overzicht van 

archiefbescheiden, uitvoering loopt tot Q4 

2023. (= aanbeveling Provincie) 

KPI 5 Q4 2023 
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2.5 ACTIELIJST AANBEVELINGEN UIT ARCHIEFINSPECTIE VERSIE 13 MEI 2022  

   ingeplande acties met RHCe prioritering  

audit Prio KPI onderwerp  onderwerp / 
aanbeveling 

actie/planning/ger
eed 

status toelichting 

2020 1 KPI 2.2 Mensen en 
middelen en KPI 7.1 
Overbrenging 
archiefbescheiden 

In kaart brengen 
achterstanden 
analoge en digitale 
archivering en hieraan 
een planning 
koppelen 

Planning: Kwartaal 
1 2021   

 

Gereed, uitvoering is 
ingepland. Project loopt tot 
1 januari 2024. 

2020 1 KPI 2.3 Mensen en 
middelen en KPI 3.1 
Archiefruimten, 
applicaties, 
archiefbewaarplaat
s en e-depot  

Mogelijkheid tot 
digitaal vernietigen 
vanuit zaaksysteem 
(incl. beschrijven en 
vaststellen procedure 
digitale vernietiging)  

Planning: Kwartaal 
2 2021   

 

Laatste puntjes worden nog 
verwerkt. Kwartaal 2 2021 is niet 
gehaald.  
Beschrijving is gereed. Nog 
enkele obstakels in de uitvoering 
door technische problemen 
Onegov. 
Wordt kwartaal 3 2022.  

 2019 
2020 

1 KPI 5.8 Ordening, 
authenticiteit, 
context, 
toegankelijkheid en 
duurzaamheid 
archiefbescheiden 

Opstellen en 
vaststellen 
metadataschema 
(ontwikkelingen 
MDTO hierin 
meenemen) 

Planning: Kwartaal 
2 2021   

 

Vastgesteld door college op 13-
07-2021. 
Gereed. 

2019 
2020 

1 KPI 4.1 Interne 
kwaliteitszorg en 
toezicht 

Opstellen 
kwaliteitssysteem 
waarin toetsbare 
eisen zijn 
geformuleerd 

Planning: Kwartaal 
4 2021  
Nieuwe planning 
Kwartaal 4 2023  

 

RHCe zou komen met 
handreiking/format in september 
2021, dit is uitgesteld naar 
december 2021.  Wordt kwartaal 
1 2022 om te starten. Door het 
naar voren halen van andere 
prioriteiten wordt dit verplaatst 
naar 2023 

2019
2020 

2 KPI 3.5 
Archiefruimten, 
applicaties, 
archiefbewaarplaat
s en e-depot 

Regelmatig oefenen 
van calamiteitenplan 
en toetsing opnemen 
in plan 

Planning: Kwartaal 
1 2022  

 

In verband met verbouwing 
gemeentehuis is oefenen niet 
mogelijk. Oppakken na 
gereedkomen verbouwing. 

2020 2 KPI 6.3 Vervanging, 
conversie/migratie, 
selectie, 
vernietiging en 
vervreemding van 
archiefbescheiden 
Vernietigen en 
vervreemding van 
archiefbescheiden 

Vaststellen van een 
hotspotmonitor 

Planning: Kwartaal 
1 2022    

 

Wordt kwartaal 2 2022. 

2020 2 KPI 7.3 
Overbrenging van 
archiefbescheiden 

Machtiging 
opschorting 
overbrengingstermijn 
aanvragen voor 

Planning: Kwartaal 
1 2022:   

 

Wordt kwartaal 2 2022. 
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bouwvergunningen 
(indien nodig) 

2020 3 KPI 1.7 Lokale 
regelingen  

Treffen van 
maatregelen in het 
kader van 
faillissement, 
beslaglegging of 
inbeslagname bij 
betrokken private 
partijen. Is al geregeld 
via GIBIT.  

Planning: Kwartaal 
2 2021   

 

Recent besloten in college dat 
GIBIT2020 van toepassing wordt 
verklaard bij alle ICT inkopen. 
Was voorheen GIBIT2016.  
Gereed. 
 
 

2020 3 KPI 5.3 Ordening, 
authenticiteit, 
context, 
toegankelijkheid en 
duurzaamheid 
archiefbescheiden 

Bij aanbesteding 
nieuwe website 
rekening houden met 
toegankelijkheid voor 
mensen met een 
beperking (is al 
rekening mee 
gehouden bij 
aanbesteding die nu 
loopt) 

Planning: Kwartaal 
4 2021 
 

 

Implementatie website is 
afgerond medio december 2021. 
Gereed. 

2020 3 KPI 5.7 Ordening, 
authenticiteit, 
context, 
toegankelijkheid en 
duurzaamheid 
archiefbescheiden 

Het opstellen en 
vaststellen van beleid 
t.a.v. duurzaam 
beheer van digitale 
archiefbescheiden 

Planning: Kwartaal 
1 2022 
 

 

Geen tijd gereserveerd in 
jaarplan 2022 I-adviseur. 
Actiepunt wordt opgenomen 
voor realisatie in 2023.  
Mogelijk dat eerder haalbaar is 
door extra i-adviseur capaciteit 
dat Q3 2022 wordt gerealiseerd. 
 

2020 3 KPI 5.9 Ordening, 
authenticiteit, 
context, 
toegankelijkheid en 
duurzaamheid 
archiefbescheiden 

Het vastleggen en 
voorschrijven van 
bepaalde 
opslagformaten 

Planning: Kwartaal 
1 2022  

 

Geen tijd gereserveerd in 
jaarplan 2022 I-adviseur. 
Actiepunt wordt opgenomen 
voor realisatie in 2023. 
Mogelijk dat eerder haalbaar is 
door extra i-adviseur capaciteit 
dat Q3 2022 wordt gerealiseerd.  

2020 3 KPI 5.11 Ordening, 
authenticiteit, 
context, 
toegankelijkheid en 
duurzaamheid 
archiefbescheiden 

Het opstellen van 
beleid t.a.v. duurzaam 
beheer van digitale 
archiefbescheiden 
waarin beschreven 
staat welke 
voorziening getroffen 
worden voor 
toegankelijkheid en 
ordening van 
archiefbescheiden 
wanneer er gebruik 
gemaakt wordt van 
compressie en 
encryptietechnieken 

Planning: Kwartaal 
1 2022 
 

 

Geen tijd gereserveerd in 
jaarplan 2022 I-adviseur. 
Actiepunt wordt opgenomen 
voor realisatie in 2023. 
Mogelijk dat eerder haalbaar is 
door extra i-adviseur capaciteit 
dat Q3 2022 wordt gerealiseerd. 
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2020 3 KPI 6.1 Vervanging, 
conversie/migratie, 
selectie, 
vernietiging en 
vervreemding van 
archiefbescheiden 

Aanpassen bijlagen 
vervangingshandboek 
zodat deze aansluiten 
bij nieuw zaaksysteem 
en het implementeren 
van het 
vervangingshandboek 
(naar mijn mening 
PRIO1) 

Planning: Kwartaal 
2 2021 
 

 

Supplementen zijn aangepast. 
Aangepaste onderdelen zijn 
goedgekeurd door RHCe en 
gepubliceerd. Planning  
implementatie per 1-1-2022, 
daadwerkelijke start per 1-4-
2022. 
Gereed. 

2020 3 KPI 6.2 Vervanging, 
conversie/migratie, 
selectie, 
vernietiging en 
vervreemding van 
archiefbescheiden 

Opstellen van beleid 
t.a.v. duurzaam 
beheer 
archiefbescheiden 
inclusief de 
onderwerpen 
conversie en migratie. 
ZIE KPI 5.7 

Planning: Kwartaal 
1 2022 
  

Geen tijd gereserveerd in 
jaarplan 2022 I-adviseur. 
Actiepunt wordt opgenomen 
voor realisatie in 2023. 
Mogelijk dat eerder haalbaar is 
door extra i-adviseur capaciteit 
dat Q3 2022 wordt gerealiseerd. 

2020 3 KPI 6.4 Vervanging, 
conversie/migratie, 
selectie, 
vernietiging en 
vervreemding van 
archiefbescheiden 

Het systematisch 
meenemen van 
kopieën tijdens de 
reguliere vernietiging 

Planning: Kwartaal 
1 2023 
 

 Opnemen in jaarplanning 2023. 

2020 4 KPI 1.2 Lokale 
regelingen 

Nagaan of Besluit 
Informatiebeheer 
2015 nog up to date 
is. Voldoende 
aandacht besteden 
aan het SIO in besluit 

Planning: Kwartaal 
1 2023 
 

 Oppakken na invoering  
Archiefwet 2021 (waarschijnlijk 
medio 2023). 

2020 4 KPI 1.3 Lokale 
regelingen 

Het benoemen van 
een onafhankelijke 
deskundige in het SIO, 
eventueel opnemen in 
nieuw besluit 
informatiebeheer  KPI 
1.2 

Planning: Kwartaal 
1 2023 
 

 Oppakken na invoering  
Archiefwet 2021 (waarschijnlijk 
medio 2023). 

2020 5 KPI 1.1 Lokale 
regelingen 

Opnemen van taken 
van de 
streekarchivaris in 
Archiefverordening.  

Planning: Kwartaal 
1 2023 (meenemen 
bij eerstvolgende 
wijziging) 
 

 Oppakken na invoering  
Archiefwet 2021 (waarschijnlijk 
medio 2023). 

2020 5 
(wel 
hog
e 
prio 
bij 
pro
vinc
ie) 

KPI 5.1 Ordening, 
authenticiteit, 
context, 
toegankelijkheid en 
duurzaamheid 
archiefbescheiden 

Opstellen van een 
actueel en compleet 
overzicht van te 
bewaren 
archiefbescheiden 
waarin ook 
netwerkschijven, 
emailboxen van 
medewerkers, 
databases, website, 
sociale mediakanalen 
en archiefbescheiden 

Planning: Kwartaal 
4 2021 
 

Nog 
vervolga
ctie 
noodzak
elijk

 

Applicatieoverzicht is gereed, 
Met uitwerking moet nog gestart 
worden. In jaarplannen 2022 is 
hiermee geen rekening 
gehouden. Opnemen in 
jaarplanning 2023 Gereed 
kwartaal 4 2023. 
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van vak applicaties 
zijn meegenomen 

2020 5 
(wel 
hog
e 
prio 
bij 
pro
vinc
ie) 

KPI 5.11 Ordening, 
authenticiteit, 
context, 
toegankelijkheid en 
duurzaamheid 
archiefbescheiden 

Opstellen actueel 
overzicht van welke 
systemen/applicaties 
zicht 
informatieobjecten 
bevinden waar gedrag 
een rol speelt bij het 
begrijpen van de 
informatieobjecten 
(het gaat hierbij om 
informatieobjecten 
waarvan de 
functionaliteiten niet 
vanzelf bewaard 
worden bij een 
conversie of migratie 
(zoals 3d bestanden, 
rekenbladen, 
afbeeldingen, audio- 
en videobestanden en 
websites)  

Planning: Kwartaal 
4 2021 
 

Nog 
vervolga
ctie 
noodzak
elijk

 

Applicatieoverzicht is gereed. 
Met uitwerking moet nog gestart 
worden. In jaarplannen 2022 is 
hiermee geen rekening 
gehouden. Opnemen in 
jaarplanning 2023 Gereed 
kwartaal 4 2023. 
 

  

= planning 
is niet gehaald 

   

 = gereed 
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3. VERSLAG FOLLOW UP INSPECTIE 28 MAART 2022 

De streekarchivaris en archiefinspecteur van het RHCe hebben op 28-03-2022 een follow 

up inspectie uitgevoerd naar het beheer van de archieven van de gemeente Deurne, als 

onderdeel van het horizontaal toezicht door de streekarchivaris RHCe op het 

archiefbeheer.  

Zie hieronder het volledige verslag van deze follow up inspectie (verslag strategisch 

informatieoverleg).  
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4. OORDEEL PROVINCIE NOORD BRABANT ARCHIEFVERSLAG 2020  

Het archiefverslag wordt ter beoordeling toegestuurd aan het Interbestuurlijk Toezicht 

(IBT) van de Provincie Noord Brabant. Het vorige archiefverslag (archiefverslag 2020 

gemeente Deurne) kreeg van de provincie het predicaat “voldoet”. Zie hieronder de 

volledige brief van de provincie. 
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5. VERVOLG 

De eerstvolgende uitgebreide archiefinspectie zal worden uitgevoerd begin 2023  


