
Evaluatie verbeterplan DIV IBT 2019 

wanneer wat wetsart kpi Evaluatie toevoeging
2019 Archiefbewaarplaats in Stadhuis gereed maken

(maatregelen conform wet- en regelgeving)
Aw art. 21.1; Ab art.
13; Ar art. 27-46, 57
en 59

7.3a In proces gebouwbeheer geeft hier ondanks herhaaldelijke verzoeken en
opschaling geen prioriteit aan

2019 Invullen vacature gemeentearchivaris Av art. 32.1, 32,2 en
32,3

2.2.a en
2.2.b

Niet uitgevoerd De markt lijkt geheel op slot te zitten voor een digitaal georienteerde
archivaris. We hebben op verschillende manieren geprobeerd
iemand te vinden: met diverse kandidaten gesprekken gevoerd en de
netwerkbijeenkomst DIV Friesland geinitieerd in maart 2019.
Hierdoor hebben we wel waardevolle contacten opgedaan.
Daarnaast hebben we gezocht naar een andere oplossing. We
hebben met diverse partijen om tafel gezeten of zij iets voor ons
kunnen betekenen. Uiteindelijk hebben we eind 2019 iemand
gevonden die geschikt lijkt. Hij gaat in januari 2020 beginnen.

2019 Wegwerken achterstanden archief
(analoog/digitaal)

6.1 en
10b

Uitgevoerd Alle achterstanden zowel analoog en digitaal (corsa) zijn weggewerkt.

2019 Implementatie bestuurlijke besluitvorming
zaaksysteem

2.1a en b Uitgevoerd Bestuurlijke besluitvorming is opgenomen in het zaakgericht werken.

2019 Plan van aanpak opstellen nav zelfevaluatie KIDO
in verbeterplan DIV IBT 2019 - 2020

Ar art. 16 Link met
NEN-ISO 15489:2001

2.1 Uitgevoerd Actiepunten zijn met prioritering opgenomen in het verbeterplan DIV
IBT 2020 - 2021

2019 Jaarverslag opstellen nav verbeterplan 2018 -
2019

Uitgevoerd Ondanks het feit dat er geen archivaris is begonnen in 2019, hebben
we een jaarverslag DIV 2018 opgesteld, vastgesteld en naar de
gemeenteraad verstuurd.

2019 Inventarisatievraag neerleggen bij ICT SWF  van
niet regulier informatieobjecten in Harlingen

Ar art. 17, 21 en 22 4.2 In proces De vraag is uitgezet bij ICT SWF.

2019 Opstellen verwerkingsregister deel DIV ikv AVG 3.1 Uitgevoerd

2019 metadataschema huidige zaaksysteem
vaststellen

Ar art. 17 en 19; NEN-
ISO23081-1:2006 en
NEN-ISO 23081-
2:2007

3.2 Niet uitgevoerd Doordat er in 2019 geen archivaris ingehuurd kon worden, is de actie
voor het metadataschema niet uitgevoerd.

2019 Wachttijd inzage stukken archief meenemen bij
actualisatie Kwaliteitshandvest

3.3 Uitgevoerd Bij de actualisatie van het Kwaliteitshandvest is een passage
opgenomen inzake de wachttijd inzage stukken bij het statisch en
niet statisch archief.

2019 Handboek vervanging opstellen zodra
zaaksysteem volledig geimplementeerd

3.6 en 5.3 In proces Harlingen heeft (nog) geen gemeentearchivaris kunnen aantrekken.
Desondanks wilden we verder. Er is inmiddels een concept Handboek
klaar, welke voor input voorgelegd is aan de inspecteur van het
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. Deze actie is in het nieuwe
verbeterplan ook opgenomen.

2019 Opstellen bewaarstrategie analoog archief 3.6 Niet uitgevoerd Doordat het niet gelukt is een gemeentearchivaris aan te trekken in
2019, is dit actiepunt niet uitgevoerd. Deze actie is in het nieuwe
verbeterplan ook opgenomen.



2019 Archiefinventaris blok 1925 - 1985 en overige
archieven publiceren op www.friesarchiefnet.nl

6.1 Uitgevoerd De werkzaamheden voor het invoeren van de inventaris 1925 -1985
zijn opgepakt en afgerond door een vrijwilliger van de provincie.

2019 Opstellen Verbeterplan DIV IBT 2020 - 2021 Uitgevoerd Verbeterplan DIV IBT 2020 - 2021 is opgesteld inclusief de
belangrijkste actiepunten voortvloeiend uit de KIDO zelfevaluatie
2018


