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Betreft: Archief KPI's 2017 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
 
Den Helder, 31 mei 2017. 
 

Het verslag Archief  KPI’s 2017 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 2016. 

 

Voor de vierde keer op rij zijn vier indicatoren verbeterd. Er zijn in deze rapportage vijf indicatoren 

helemaal groen en er zijn nog maar vier oranje indicatoren aanwezig. 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. 

Nog een beperkt aantal punten behoeven aandacht en dienen planmatig opgepakt te worden.“  

 

Progressie over de afgelopen jaren: 
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Een resultaat om trots op te zijn! 

 

De verbeteringen hebben plaatsgevonden op het gebied van lokale regelgeving, digitaal 

archiefbeheer, de archiefruimte en het calamiteitenplan. Er blijven de nodige inspanningen nodig om 

de groene indicatoren op dit niveau te houden; achteroverleunen is geen optie. 

Er valt nog te verbeteren op interne kwaliteitszorg, ordening en toegankelijkheid, digitale 

archiefbescheiden en de archiefruimte. 

Om excellente producten en diensten te kunnen leveren aan onze klanten zoals in de organisatievisie 

is aangegeven, is het absoluut noodzakelijk om in kwaliteitszorg, toegankelijkheid en digitalisering te 

blijven investeren. De verbeterpunten worden in het A3 jaarplan dienstverlening al vermeld. 

 

 
Op de volgende pagina vindt u de managementsamenvatting van het verslag van de 
archiefinspecteur, de zogenaamde stoplichtrapportage. Het volledige rapport is als bijlage toegevoegd 
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