
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  15 april 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Els Wolthuis - Krooshoop, Facilitaire zaken  

Onderwerp:  Verslag archiefwerkzaamheden 2012/2013 

 

1. Aanleiding 

Artikel 8 van de Archiefverordening van de gemeente Hof van Twente 2008 schrijft voor dat 

burgemeester en wethouders (twee-)jaarlijks verslag doen aan de gemeenteraad van hetgeen 

zij als archiefzorgdrager hebben verricht ter uitvoering van de Archiefwet. 
Het betreft hier de verantwoording op het gebied van de archiefzorg, het archiefbeheer en 
het toezicht dat daarop heeft plaatsgevonden in 2012 en 2013. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Voor het verslag archiefwerkzaamheden 2012/2013 zijn de door de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten opgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’S) gebruikt voor de horizon-

tale verantwoording door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. 

Aan de hand van de KPI’s kan beoordeeld worden waar men als gemeente staat. De archief-

inspectie gebruikt deze KPI’s bij het 2-jaarlijks bezoek als referentiekader. 

Op 3 december 2013 is in het kader van het archiefwettelijk toezicht een inspectiebezoek 

gebracht aan de gemeente door de heer drs. L. Folkertsma, provinciaal archiefinspecteur. De 

aanbevelingen uit dit bezoek zijn meegenomen in het verslag onder 3.2 Toezicht. 

Blijvend punt van aandacht is de temperatuur en luchtvochtigheid in de kluis. Tevens vraagt de 

archiefinspecteur aandacht voor de hoeveelheid werk in relatie tot de formatie die beschikbaar 

is, voorafgaand aan het volledig digitaal werken. Waar mogelijk zal voor de komende verslag-

periode rekening worden gehouden met hetgeen er in de aanbevelingen naar aanleiding van 

het inspectiebezoek is opgemerkt. 

3. Conclusie 

Bijgaand verslag wordt u ter kennisname aangeboden 


