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Raadsinformatiememo Horizontaal toezicht informatie- en archiefbeheer 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Bijgaand ontvangt u informatie over het informatie- en archiefbeheer binnen gemeente 

Schagen over het jaar 2020. 

 

Verslag Archief -KPI’s  

 

Jaarlijks ontvangt de gemeente van de directeur-archivaris van het Regionaal Historisch Centrum 

Alkmaar (RHCA) een verslag archief-KPI’s. Dit verslag is een weergave van het gevoerde 

informatie- en archiefbeheer in de gemeente Schagen in dat jaar, getoetst aan de wettelijke 

eisen die aan het informatie- en archiefbeheer worden gesteld. 

 

Constateringen 2020 

 

De archivaris constateert in 2020, in vergelijking met het voorgaande jaar, dat de uitkomsten van 

de archief-KPI’s ongeveer gelijk zijn gebleven. Een belangrijke stap is gezet met het vervullen van 

de functie adviseur informatiebeheer. Mede hierdoor komen de ontwikkelingen weer goed op 

gang. 

 

In de managementsamenvatting op pagina 3 van het verslag archief-KPI’s 2020 is samenvattend 

de resultaten per KPI opgenomen. Middels de “stoplichtbolletjes” is vlot te zien wat de stand van 

zaken voor Schagen is. 

 

Aanpak 2021 en verder  

 

De archivaris benoemt als belangrijk punt het oppakken van de nog openstaande actiepunten 

op integrale en projectmatige wijze.  Hier zal invulling aan worden gegeven door de 

openstaande acties op te nemen in een bredere actielijst met werkzaamheden voor het 

taakveld informatiebeheer. Dit komt een integrale aanpak met andere invalshoeken, zoals de 

operationele bedrijfsvoeringvragen vanuit de organisatie, ten goede. 

 

Concreet zal er dit jaar voornamelijk aandacht worden gegeven aan het vaststellen van een 

besluit informatiebeheer, de overdracht van oude beleidsarchieven en meerdere acties die 

verbonden zijn aan het leggen van een goede basis voor de toekomstige bedrijfsvoering. 

 

Dit laatste houdt in dat informatiebeheer goed wordt ingebed binnen het bredere 

informatiemanagement en dat informatiebeheer bij het inrichten van processen en nieuwe 

applicaties aan de voorkant wordt betrokken, in plaats van achteraf.  
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Concrete voorbeelden zijn de verdere uitrol van het zaakgericht werken in het zaaksysteem 

ZO/Docuware en de deelname in de aanbesteding voor een nieuwe bestuurlijk 

informatiesysteem. 

 

Het is niet reëel dat deze acties direct leiden tot zichtbare verbeteringen in de “stoplichtbolletjes” 

voor het jaar 2021.  Maar doordat we ons eerst concentreren op deze, voor de bedrijfsvoering, 

belangrijke ‘funderingswerkzaamheden’ is de verwachting dat de gemeente Schagen in 

opvolgende jaren steeds positiever zal scoren in het KPI jaaroverzicht en op de regionale 

benchmark die elk jaar door het RHCA wordt opgeleverd. 

 

Regionale Benchmark en provinciaal toezichthouder 

 

Over de benchmark 2020  en de beoordeling 2020 van de provinciaal toezichthouder voor het 

informatie-en archiefbeheer zult u richting het eind van het jaar nader worden geïnformeerd 

middels een opvolgend Raadsinformatiememo. 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 

 

 

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief verslag archief-KPI’s Gemeente Schagen 2020  

Bijlage 2: Verslag archief-KPI’s Gemeente Schagen 2020  


