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Aanleiding:
De gemeente is verplicht om archiefbescheiden (fysiek en digitaal) in goede, geordende en
toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Dit is geregeld in de Archiefwet 1995. Om te kunnen
beoordelen of de gemeente aan deze wet- en regelgeving voldoet heeft de VNG in overleg met o.a.
de provinciale toezichthouder de 10 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld. Deze archiefKPI’s vormen de basis voor het jaarlijks verslag over het archiefbeheer, dat het college aan de raad
uitbrengt.
Inhoud Mededeling:
Eind 2016 zijn de onderzoeksthema’s door de archiefinspectie toegezonden. In verband met de
verbouwing van het pand Markt 7, waarin ook de archiefruimtes zich bevonden is afgesproken, dat de
inspectie wordt doorgeschoven naar het 3e kwartaal 2017. Dit hield onder andere verband met het feit,
dat na de verbouwing de luchtvochtigheid en temperatuur goed moest worden ingeregeld.
In het kader van de verbouwing is de volledige archiefruimte opnieuw ingericht, de archieven van de
gemeente Aalten vanaf 1 januari 2005 zijn teruggeplaatst, de voor vernietiging in aanmerking
komende bescheiden zijn vernietigd tot en met het jaar 2017, zodat gestart kon worden met een
optimale inrichting.
Het jaarlijks verslag beperkt zich deze keer tot de volgende punten, waar het college inmiddels op
29 augustus 2017 (nr. 3108) een besluit over heeft genomen.
a.
b.
c.
d.

Het Besluit Informatiebeheer gemeente Aalten 2017;
Het besluit tot aanwijzing van de Archiefbewaarplaats gemeente Aalten;
De checklist archiefruimte;
Het calamiteitenplan archieven.

De besluitvorming heeft geleid tot terugkoppeling met de archiefinspectie, waarop vervolgens op
7 december het definitieve inspectieverslag 2017 is toegezonden.
De checklist heeft nog een aantal praktische vragen en opmerkingen opgeleverd, die inmiddels zijn
opgepakt.
Vanuit de ICT-samenwerking met Doetinchem betekent dit, dat de feitelijke digitale archiefruimte niet
is gesitueerd op de locatie Markt, maar in de centrale ICT-serverruimte in Doetinchem. Vanuit de
back-up procedures, rechtenstructuur etc. is de adequate bewaring geregeld.
De checklist voor de serverruimte wordt afgestemd met de gemeente Doetinchem
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
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