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Onderwerp: Raadsbrief betreffende het jaarverslag Archiefzorg en –beheer 2021 gemeente Midden-Groningen.

Geachte leden van de raad,

Uit het jaarverslag, de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI-set) en de iQ kwaliteitszorg rapportage 
2021 blijkt, dat de gemeente Midden-Groningen gemiddeld "goed" scoort. Naast de structureel 
jaarlijks uit te voeren (wettelijke) taken die in het Jaarplan 2022 van het team DIV en Archief zijn 
opgenomen, staan nog een aantal actiepunten open die de komende tijd aandacht vragen. Een 
daarvan is de overdracht van dagelijks geraadpleegde archiefbescheiden en oudere minder 
geraadpleegde archieven van de drie voormalige gemeenten aan de gemeente Midden-Groningen 
uiterlijk eind 2022. Daarnaast vormt het verdergaand optimaliseren van de kwaliteit van digitaal 
zaakgericht werken een aandachtspunt.

Het verslag wordt jaarlijks opgesteld ter uitvoering van het bepaalde in de Archiefverordening, dat 
het college van Burgemeester en Wethouders aan de Gemeenteraad jaarlijks verslag uitbrengen 
over hetgeen zij hebben gedaan ter uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet. 
De verantwoording van de zorg over en het beheer van de gemeentelijke archieven is, zoals te 
doen gebruikelijk, gebaseerd op een door de VNG opgestelde set van 8 Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI’s) en vormt daarmee de basis voor het jaarverslag. De KPI-set is als bijlage 2 
toegevoegd aan de stukken.

De inzet over 2021 is met name gericht geweest op het verder opschonen van de archieven van de 
drie voormalige gemeenten, volgens de daarbij behorende 5-jaren planning en de afronding van de 
implementatie van het nieuw zaaksysteem Djuma. 
Het is ons, doordat we als organisatie nagenoeg volledig digitaal werken, gelukt om de primaire 
processen binnen de organisatie operationeel te houden, waardoor geplande doelen konden worden 
gehaald. Zo is het ons bijvoorbeeld gelukt om in een relatief kort tijdsbestek een breed pakket aan 
informatie aan de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning aan te leveren. De digitale 
beschikbaarheid van veel informatie over de afgelopen 10 tot 15 jaar heeft hieraan in positieve zin 
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bijgedragen.

De actiepunten vanuit het jaarverslag 2020 zijn grotendeels opgepakt en uitgevoerd. 
Een daarvan is het opzetten van een e-depot oplossing voor de opslag, archivering en ontsluiting 
van digitale archiefbescheiden die sinds 1-1-2018 op grond van het “besluit digitale vervanging” 
ontstaan. Aangezien de migratie van deze informatie naar een Document Management Systeem-
omgeving nog niet geheel is afgerond, is enige vertraging opgetreden. 
Hierover hebben inmiddels gesprekken plaats gevonden met de provinciaal Toezichthouder om toe 
te lichten waar we tegen aangelopen zijn in deze periode en welke invloed het heeft gehad op de 
planning. Hiervoor wordt begrip getoond.
 
De belangrijkste actiepunten voor 2022 zijn:

• Het verdergaand optimaliseren van de kwaliteit van digitale informatievoorziening.
• Het afronden van de voortgangsplanning 2018-2022 in de vorm van overdracht van de drie 

voormalige gemeentearchieven aan de gemeente Midden-Groningen.
• Het in samenwerking met de Groninger Archieven plegen van onderzoek naar een passende  

e-depot bewaaromgeving, waarin duurzame en breed raadpleegbare informatie kan worden 
opgeslagen. 
 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


