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Betreft: Archief KPI's 2016 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 

Het verslag Archief  KPI’s 2016 is gebaseerd op de KPI’s voor de gemeentelijke archiefketen en 
omvatten indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van de informatiehuishouding en van de 

mate waarin de gemeente aan de archiefwettelijke eisen voldoet. De KPI’s beschrijven de stand van 
zaken binnen de gemeente over 2015. 

 

Ten opzichte van vorig jaar zijn weer, net als vorig jaar, vier indicatoren verbeterd. Er is in deze 

rapportage geen rode KPI meer te vinden. De verbeterde indicatoren zijn het gevolg van het verder 

uitvoeren van de verbeterplannen van Dienstverlening en Informatievoorziening. De archiefinspectie 

concludeert dat de gemeente Den Helder grotendeels aan de wettelijke eisen voldoet en op 

structurele wijze progressie boekt ten opzichte van vorig jaar. De basis van het team 

Informatievoorziening is verder versterkt door het aantrekken van nieuwe medewerkers en de 

projectmatige aanpak van de actielijst van de archief KPI’s 2015. Achterstanden voor wat betreft het 
overdragen en het vernietigen van archieven zijn zo goed als weggewerkt. Dit geldt met name voor de 

bouwvergunningen, bodemdossiers, milieuvergunningen en dossiers van gesloopte panden, hiermee 

is ongeveer 400 meter archief overgedragen aan het RHCA. De bouwvergunningen tot 2010 zijn 

bovendien  via een webportaal digitaal op te vragen, hiermee loopt Den Helder voorop in de regio. 

 

De  implementatie van zaakgericht werken is in volle gang. De eerst processen zijn succesvol 

ingericht en de website is vernieuwd. In fase twee wordt het intranet vernieuwd en zullen steeds meer 

processen in het zaaksysteem worden opgenomen. Het project zaakgericht werken voorziet in een 

stapsgewijze inrichting van processen waarbij de I-Navigator als DSP wordt ingezet. De implementatie 

van het DSP levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de digitale informatievoorziening van 

de gemeente Den Helder, waardoor de inrichting van de digitale beheeromgeving de komende jaren 

sterk kan verbeteren. Hierdoor is het mogelijk om voor het volgend KPI-overzicht wederom te 

verbeteren. De nadruk van de inspanningen zal het komend jaar vooral worden gericht op digitale 

archiefbescheiden en de implementatie van kwaliteitsystemen.  Hierdoor is het mogelijk volgend jaar 

wederom te verbeteren. De maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen om de 

bewaaromstandigheden in de archiefruimte te verbeteren hebben ook geleid tot een verbetering van 

de betreffende indicator. Het is echter een gegeven dat de omstandigheden in het huidige gebouw 

nooit helemaal perfect kunnen zijn.  

 
Op de volgende pagina vindt u de managementsamenvatting van het verslag van de 
archiefinspecteur, de stoplichtrapportage. Het volledige rapport is als bijlage toegevoegd 
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Den Helder, 14 juni 2016. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

Loco-burgemeester 

B.O.B. Haitsma  
  

 

loco-secretaris 

H. Kaag – van der Boon  
  


