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Geacht college,

Het toezicht op het inform atie- en archiefbeheer bij de gem eentelijke organen van Dordrecht
is ingevolge de archiefverordening van de gemeente belegd bij de gemeentearchivaris.
Verder schrijft de verordening voor dat de archivaris verslag uitbrengt aan het college van
burgemeester en wethouders betreffende de uitoefening van dit toezicht.
Hierbij doe ik u toekom en het 'Verslag van de gem eentearchivaris omtrent het toezicht op de
inform atiehuishouding van de gem eente Dordrecht 2013'. Ik vertrouw erop dat u voor dit
mom ent voldoende bent geïnform eerd. Voor vragen en opm erkingen of het geven van een
toelichting is de heer L. Scheuneman, archiefinspecteur van het Regionaal Archief Dordrecht,
beschikbaar.

Hoogachtend,
De gem eentearchivaris,

Drs. T.J. de Bruijn
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In op dr ac ht van de g emee nt ear ch ivar is van Do rd re ch t,
Drs. T .). de Bruijn
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In l ei d i n g

Juiste, betrouwbare en volledige inf ormatie is voor een organisatie van groot belang. Niet
alleen de ambtelijke organisatie is er v an afhankelijk, ook de burgers en de politiek. De
kwaliteit v an het gemeentelijke inf ormatiebeheer moet dus hoog zijn. Gemeentelijke
inf ormatie moet aantoonbaar bruikbaar, toegankelijk, beschikbaar en betrouwbaar zijn
en het voortbestaan moet gegarandeerd zijn. Een belangrijk punt is dat de gemeente in
staat moet zijn op eenduidige manier aan te gev en wat de kwaliteit v an haar
informatiehuishouding is v anuit het perspectief v an de Archief wet 1995. Een goed beheer
van dit archief is dus van belang v oor de kwaliteit van het f unctioneren v an de ov erheid.
De landelijke en lokale wet- en regelgeving vormen het kader v an dit beheer.
Per 1 oktober 2012 is de W et Revitalisering generiek toezicht in werking getreden,
waardoor v eranderingen op gebied v an de inrichting v an het interbestuurlijk toezicht
hebben plaatsgev onden. Sinds de inv oering v an bov engenoemde wet vindt v anuit de
prov incie het zogenaamde verticale toezicht plaats. Dit toezicht maakt onder andere
gebruik van de bevindingen die voortkomen uit het door de gemeente zelf uit te voeren
horizontaal toezicht. Dit toezicht is onderdeel v an de horizontale v erantwoording door het
college v an burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Zowel de processen
rond het beheer van gemeentelijke inf ormatie als de kwaliteit v an die inf ormatie zijn
onderwerp v an control, audit en archief inspectie.
Het toezicht op het inf ormatie- en archiefbeheer bij de gemeente Dordrecht is ingevolge
de gemeentelijke archief - en documentatieverordening belegd bij de gemeentearchiv aris.
Dit toezicht omv at de hele levensloop v an documenten, van de creatie tot aan de
vernietiging, c.q. ov erbrenging naar de gemeentelijke archief bewaarplaats.
Archiefbescheiden worden opgenomen, beheerd en beschikbaar gesteld door middel van
het archiv eringssysteem v an de organisatie. Dit omvat het geheel van mensen,
methoden, procedures, gegev ensverzamelingen, opslag-, verwerkings- en
communicatieapparatuur, programmatuur en andere middelen, bestemd v oor het beheer
van archief bescheiden door de tijd heen.
Op 1 januari 2013 zijn Erf goedcentrum DIEP, de Dordtse Musea en het Centrum
Beeldende Kunst formeel samengevoegd tot één organisatie. De naam van deze nieuwe
organisatie is Dordrechts Museum. In de loop v an 2013 is besloten om de naam
Erfgoedcentrum DIEP te veranderen in Regionaal Archief Dordrecht. Als sluitstuk van
deze reorganisatie is in januari 2013 de heer T.J. de Bruijn door het college v an
burgemeester en wethouders def initief benoemd tot gemeentearchivaris v an Dordrecht.
Het digitaliseringsproject dat medio 2012 is gestart in v erband met de v erhuizing van het
Regionaal Archief Dordrecht naar het Hof in 2014 werd in 2013 voortgezet. Onder andere
de notulen van de raadsvergaderingen, de repertoria op de notariële archiev en, de
registers v an de burgerlijke stand, huwelijkse bijlagen, bevolkingsregisters en
beeldcollecties v an de gemeente worden integraal in dit project meegenomen en zullen
uiterlijk begin 2015 via de website v an het Regionaal Archief Dordrecht zijn te
raadplegen. Op verzoek v an de gemeentearchivaris is in 2013 door het Nationaal Archief
te Den Haag de aanvulling op de notariële archieven (1926 - 1935) aan de gemeente
verv reemd en in de archief bewaarplaats opgenomen.
Conform artikel 14 v an de archief - en documentatiev erordening brengt de
gemeentearchivaris van Dordrecht v erslag uit omtrent de uitoef ening v an het toezicht op
de informatiehuishouding aan het college van burgemeester en wethouders van
Dordrecht. Het college dient op zijn beurt v erantwoording af te leggen aan de
gemeenteraad omtrent dit toezicht ingev olge artikel 30 v an de Archief wet en artikel 8
van de Archief- en documentatieverordening v an de gemeente Dordrecht.
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Het verslag v an de gemeentearchiv aris 2013 is v ervaardigd op grond v an de zgn. 'Key
Performance Indicators' (KPI's) 1. Deze KPI's zijn door de Vereniging v an Nederlandse
Gemeenten in samenwerking met partijen uit het archiefv eld ontworpen en zijn de basis
voor het eigen horizontale toezicht. Zij betreff en een tiental aandachtsgebieden die
betrekking hebben op de manier waarop door de gemeente uitv oering wordt gegev en
aan de Archief wet en aanv erwante regelgev ing zoals het Archief besluit en de
Archief regeling. De lijst met KPI's is ingev uld door het team Zaak & Documentbeheer van
de Afdeling FZ/DIV v an het Service Centrum Drechtsteden (SCD).
Onderstaand vindt u hiervan een opsomming v an de aanbev elingen met een verwijzing
naar de desbetref fende paragraaf .
De uitf asering v an Mozaiek Digitale Post en de v erdere inrichting v an zaaktypen in
Mozaiek Zaken moeten met een hoge prioriteit worden v oortgezet. Zie paragraaf 4.
Laat Mozaiek geheel voldoen aan de archiefeisen (NEN 2082) of neem een NEN 2082gecertificeerd DMS/RMA (Records Management Applicatie) van een marktpartij in
gebruik, eventueel gekoppeld aan Mozaiek. Zie paragraaf 4.
Stel een plan v an aanpak op om de achterstanden in de bewerking v an de
archief bescheiden uit de periode 2008-2012 zo spoedig mogelijk weg te werken.
Vorm v an de te bewaren bescheiden uit die periode archief dossiers en draag zorg
voor een tijdige v ernietiging v an de daarv oor in aanmerking komende bescheiden.
Zie paragraaf 3.
Zorg v oor de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem en v ul daarbij het
informatiebeleid ten aanzien v an de (duurzame) digitale archiv ering aan met
inhoudelijke, inf ormatiekundige aspecten, gericht op ondersteuning v an
werkprocessen en bedrijf skritische inf ormatie. Een goede organisatorische basis
hiervoor biedt de NEN-ISO 15489. Zie paragraaf 2.
Een ordeningsstructuur in de v orm van een documentair structuurplan (DSP)
ontbreekt. Dit plan biedt een ov erzicht van alle aanwezige informatie- en
archief bestanden in relatie tot de werkprocessen die binnen een organisatie worden
uitgev oerd en dient te worden v ervaardigd. Zie paragraaf 3.
Een metadataschema dient te worden v astgelegd waardoor aan archiefbescheiden
metagegevens kunnen worden gekoppeld, aan de hand waarv an te allen tijde de
context en authenticiteit kunnen worden herleid. Zie paragraaf 3.
Plaats de archief bescheiden die voor permanente bewaring in aanmerking komen in
een goedgekeurde archief ruimte. Zie paragraaf 7.

1 Key Perf ormanc e Indic ators, of tewel Kritis c he Pres tatie Indic atoren gemeentelijke arc hiefketen (bijlage bij
VNG -ledenbrief 'Horizontale verantwoor ding gemeentelijke arc h ief keten van 21 juli 20 11) zijn te bes c houwen
als Model-arc hief kader ter vers terking van d e gemeentelijke horizontale verantwoording i n het kader van de per

1 juli 2012 in werking getreden Wet Revitalisering generiek toezicht.
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1.

LOKALE REGELINGEN

Aangezien de archief- en documentatiev erordening en het besluit inf ormatiebeheer uit
2007 niet meer aansloten bij de recente ontwikkelingen op het gebied van het
informatie- en archief beheer, zijn beide regelingen geactualiseerd. Het nieuwe besluit
informatiebeheer is v astgesteld door het college v an burgemeester en wethouders op 17
december 2013, de archief verordening door de gemeenteraad in haar v ergadering van
28 januari 2014. Zodoende blijf t de gemeente Dordrecht v oldoen aan de vigerende weten regelgev ing met betrekking tot het inf ormatie- en archief beheer, zoals o.a. de per 1
oktober 2012 in werking getreden W et Revitalisering generiek toezicht en de per 1
januari 2013 gewijzigde Archief wet.
2. INT ERNE KWALIT EI T SZ ORG EN T OEZICHT
Ingevolge artikel 16 v an de Archief regeling2 dient de gemeente als zorgdrager erv oor te
zorgen dat het beheer v an haar archiefbescheiden v oldoet aan toetsbare eisen v an een
door haar toe te passen kwaliteitssysteem. Daarbij wordt in de toelichting bij genoemd
artikel aangegev en dat een dergelijk systeem breder is dan alleen het archiefbeheer en
verwijst daarom ook naar een aantal normeringen. De gemeente dient v olgens de
Archief regeling op het terrein v an de informatiev oorziening ook normen en standaarden
op het terrein van het records management te implementeren. De processen rond het
verwerken en beheren v an inf ormatie inclusief de archief processen moeten eenduidig,
gedocumenteerd en toetsbaar plaatsv inden op basis van erkende referenties en kaders.
Van belang v oor een kwaliteitssysteem is dat aan bepaalde standaarden wordt voldaan.
Zo biedt de NEN-ISO 154893 een goede organisatorische basis om het informatiebeleid
ten aanzien van de (duurzame) digitale archiv ering aan te vullen met inhoudelijke,
informatiekundige aspecten, gericht op ondersteuning van werkprocessen en
bedrijf skritische informatie. Een andere, belangrijke norm is de NEN 2082.
4 Deze norm
geef t functionele eisen die moeten worden geïmplementeerd in systemen, hetzij specif iek
voor inf ormatie- en archief management bestemde applicaties, hetzij bedrijf sapplicaties
om archiefbescheiden goed te kunnen beheren.
Een kwaliteitssysteem is een goed hulpmiddel om een ef ficiënte en betrouwbare
informatievoorziening te waarborgen. W el dienen daarvoor de bedrijfsprocessen
gedetailleerd in kaart te worden gebracht en v erv olgens te worden vastgelegd in het
kwaliteitshandboek. Vaste procedures en normen in combinatie met periodieke controles
dragen bij tot een stabiele kwaliteit van de werkzaamheden. Bovendien genereert een
dergelijk systeem kengetallen en normen waarop het management goed kan sturen.
Er v inden weliswaar kwaliteitscontroles plaats, in de gemeente Dordrecht is echter geen
kwaliteitssysteem in gebruik waaraan structureel de kwaliteit v an de
inf ormatiehuishouding wordt getoetst. De provincie geef t in het kader v an het
interbestuurlijk toezicht aan dat er sprake is van taakv erwaarlozing in gev al van het niet
voldoen aan de criteria van deze KPI.

2 Archiefregeling: Regeling van de Minis ter van O nderwijs, Cultuur en W etensc hap van 15 december 2009,
nr. W J Z/178205 (8189 ), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke s taat van
arc hief bes c heiden en de bouw en inric hting van arc hief ruimten en archiefbewaarplaatsen.
3 NEN-ISO 15489: internationale norm voor inf ormatie- en arc hief management. Deze norm biedt een algemeen

geac c epteerd kader, waarop organis aties hun informatiehuishouding kunnen baseren.
4 N E N 2 0 8 2 : m i n i m a l e v e r z a m e l i n g a a n e i s e n vo o r f u n c t i o n a l i t e i t v a n i n f o r m a t i e - e n a r c h i e f m a n a g e m e n t i n
pr ogr am matuur .
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Aanbeveling
Zorg v oor de ontwikkeling v an een kwaliteitssysteem en v ul daarbij het inf ormatiebeleid
ten aanzien van de (duurzame) digitale archiv ering aan met inhoudelijke,
inf ormatiekundige aspecten, gericht op ondersteuning van werkprocessen en
bedrijfskritische informatie. Een goede organisatorische basis hiervoor biedt de NEN-ISO
15489.

3. ORDENI NG, AUT HENT I CIT EIT , CONT EXT , T OEG ANKELI JKHEID EN
DUURZAAMHEID PAPI EREN EN DI GI T ALE ARCHIEFBESCHEI DEN
Artikel 18 van de Archiefregeling bepaalt dat archiefbescheiden te allen tijde geordend
dienen te zijn, zowel om de toegankelijkheid te bev orderen als om de samenhang tussen
de archief bescheiden (op v erschillende aggregatieniv eaus) duidelijk te maken. Die
samenhang heef t direct te maken met de werkprocessen waarbij de archief bescheiden
gemaakt, ontvangen en gebruikt worden. De ordening sluit daarom in de regel nauw aan
bij de uitv oering v an taken. Het instrument daarbij is een ordeningsstructuur, die de
logische ordening v an archief bescheiden regelt. Een documentair structuurplan (DSP)
bijv oorbeeld biedt de mogelijkheid om zo'n ordeningsstructuur aan te brengen. Een DSP
dient een ov erzicht te bieden v an alle aanwezige informatie- en archiefbestanden in
relatie tot de werkprocessen die binnen een organisatie worden uitgev oerd. Het plan
dient te worden gekoppeld aan het DMS om zodoende als basis v oor de ordening binnen
het DMS te kunnen dienen. Een dergelijke ordeningsstructuur is binnen de gemeente
Dordrecht niet aanwezig.

Aanbeveling
Een ordeningsstructuur in de v orm v an een documentair structuurplan (DSP) dient te
worden verv aardigd.
De Archiefregeling schrijf t in artikel 19 voor dat er een metagegev ensschenna als bedoeld
in de NEN-ISO 230815 vastgelegd moet zijn. Dit is een archieftechnisch informatiemodel
dat onderdeel van de gemeentelijke inf ormatiearchitectuur behoort te zijn. In het
archiefv eld wordt dit schema meestal een metadataschema genoemd. In dit schema is
per onderdeel te bepalen wat v ast te leggen is in de v orm v an metadata. Voorbeeld van
onderdelen zijn de gemeentelijke processen, projecten, zaken, documenten, applicaties,
organisatieonderdelen, f unctionarissen en medewerkers. Op dit moment ontbreekt een
dergelijk schema. Daardoor is volgens de criteria v an de KPI sprake v an
taakv erwaarlozing.
Het opstellen v an een metadataschema is in principe ondergebracht bij het in 2013
gestarte project Digitaal Archief Drechtsteden. Meer ov er dit project in paragraaf 4.

Aanbeveling
Een metadataschema dient te worden v astgelegd waardoor aan archief bescheiden
metagegev ens kunnen worden gekoppeld, aan de hand waarv an te allen tijde de
aspecten met betrekking tot de context en authenticiteit kunnen worden herleid.
Een archiveringssysteem in de zin v an de Archiefregeling is een specif iek
inf ormatiesysteem in de brede zin van het woord: Het geheel v an mensen, middelen,
procedures en regels dat de informatievoorziening v erzorgt. Applicaties met bijbehorende
data zijn onderdeel van het archiv eringssysteenn. De processen van het
archiv eringssysteem zijn beschrev en in de eerder genoemde NEN-ISO 15489. Veel van
5 NEN-ISO 23081: een standaard voor het beheren van metagegevens voor arc hief bes cheiden (rec ords
management) en als norm te gebruiken voor s elec tie, inric h ting en aanpas s ing van doc ument management/
rec ords management applic aties maar ook voor de bedrijfs applic aties die bij overheids organisaties in gebruik
zijn.
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deze processen komen wel impliciet v oor bij de verschillende gemeentelijke processen;
samenhang, sturing en control ontbreken echter.
De gemeente Dordrecht maakt gebruik v an het Mid-Off icesysteem Mozaiek dat fungeert
als Document Management Systeem (DMS). In 2011 is door de archief inspecteur, de
heer L. Scheuneman, een integrale kwaliteitsinspectie uitgev oerd v an de
informatiehuishouding bij het SCD6. Tijdens deze inspectie is gebleken dat het systeem
niet aan de eisen v oldoet die gesteld worden aan een DMS. Hierdoor is de kwaliteit v an
het inf ormatiesysteem niet geborgd en komt de garantie op de betrouwbaarheid,
volledigheid en toegankelijkheid van het archief v an alle Drechtstedengemeenten en het
Openbaar Lichaam Drechtsteden in het geding.
Vanaf de start v an het SCD in 2008 werden in het kader v an digitaal werken geen
papieren dossiers meer gev ormd, en werden de archief bescheiden, ongeacht op termijn
vernietigbaar of te bewaren, op v olgnummer in zgn. dagdozen geplaatst. Feitelijk is
hierbij ten onrechte v ooruitgelopen op de situatie dat machtiging tot vervanging
verkregen is en gebruik wordt gemaakt van een volledig digitaal archief, waarbij alle
papieren documenten kort na het scannen v ernietigd kunnen worden. Echter is het
papieren archief nog steeds leidend. De numerieke archivering heef t tot gev olg gehad dat
de noodzakelijke selectie van de archief bescheiden vanaf 2008 in te bewaren en op
termijn vernietigbare archiefbescheiden, de tijdige v ernietiging v an daarvoor in
aanmerking komende bescheiden en het (v ooruitlopend op de wettelijke ov erbrenging
van deze bescheiden naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats) dossiersgewijs
archiv eren v an de te bewaren archief bescheiden achterwege zijn gebleven. Daardoor is
een grote achterstand ontstaan in de archief bewerking.
Het team Zaak & Documentbeheer v an de Af deling FZ/DIV v an het SCD heeft een nieuwe
werkwijze ontwikkeld waarmee in 2013 een start is gemaakt om te bewaren
archiefbescheiden, die ter archiv ering aan DIV worden aangeboden, dossiersgewijs te
archiveren'. De in dagdozen geplaatste archief bescheiden uit de periode 2008-2012
moeten nog op orde worden gebracht: v an de te bewaren bescheiden uit die periode
dienen dossiers te worden gevormd en de vernietigbare bescheiden moeten zodanig
worden herordend, dat voor een tijdige v ernietiging kan worden zorggedragen.

Aanbeveling
Stel een plan v an aanpak op om de achterstanden in de bewerking van de
archiefbescheiden uit de periode 2008-2012 zo spoedig mogelijk weg te werken. Vorm
van de te bewaren bescheiden uit die periode archief dossiers en draag zorg voor een
tijdige v ernietiging v an de daarvoor in aanmerking komende bescheiden.

4. SPECIFI EKE EI SEN AAN DIGIT ALE ARCHI EFBESCHEI DEN
In Mozaiek Zaken wordt de neerslag v an ingerichte zaaktypen opgenomen. Omdat nog
lang niet alle zaaktypen zijn ingericht is een digitaal routeringsysteem ontwikkeld,
Digitale Post, dat medewerkers v an de gemeente Dordrecht in staat stelt met digitale
documenten te werken. Digitale Post kent echter niet de waarborgen die Mozaiek Zaken
op termijn zal bieden en mag ten hoogste als een tijdelijke oplossing gezien worden.
Verder worden de uitf asering van Mozaiek Post en de v erdere inrichting v an zaaktypen in
Mozaiek Zaken opgepakt.

6 L. Sc heunennan: Integrale Kwaliteits ins pec tie van de Informatiehuishouding Servic e Centrum Drec hts teden,

januari 2 012 (Moz aiek zaaknummer 464530).
7

Zie brief aan het c ollege van burgemees ter en wethouders d.d. 3 april 2013 (Mozaiek zaaknummer 979189).
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Aanbeveling
De uitfasering van Mozaiek Digitale Post en de verdere inrichting van zaaktypen in
Mozaiek Zaken moeten met een hoge prioriteit worden voortgezet.

Op basis v an de audit die Van Bussel Document Serv ices (VBDS) begin 2009 heeft
uitgevoerd, is gebleken dat Mozaiek maar voor een deel aan de NEN 2082 voldoet. Het
systeem kan in de huidige v orm dus niet worden gecertif iceerd en gebruikt voor de
duurzame archivering v an digitale archiefbescheiden en blijf t het papieren archief daarom
leidend.
De doelstelling dat de gemeente Dordrecht digitaal gaat werken en archiv eren kan dus
pas worden behaald nadat Mozaiek v oldoet aan de archiefeisen (NEN 2082) of een NEN
2082-gecertificeerd DMS/RMA van een marktpartij in gebruik genomen en ev entueel aan
Mozaiek gekoppeld wordt en een handboek v erv anging vervaardigd en goedgekeurd is.
In 2013 is een aantal positieve ontwikkelingen te zien. Zo is het project Digitaal Archief
Drechtsteden (DAD) in 2013 v an start gegaan. In dit project worden v erschillende opties
onderzocht om te komen tot een digitale archivering waarbij aan alle relev ante
archiefeisen wordt voldaan. Ook in 2013 is een business case opgezet waarbij de
toekomst v an Mozaiek onder de loep wordt genomen. De CIO van de Drechtsteden
verv aardigt momenteel een business case waarbij de optie aanpassing en v erbetering
van Mozaiek en de optie v ervanging v an het Midoff ice wordt uitgewerkt. Naar
verwachting zal in 2014 hierov er besluitv orming plaatsv inden.

Aanbeveling
Laat Mozaiek geheel voldoen aan de archief eisen (NEN 2082) of neem een NEN 2082gecertificeerd DMS/RMA (Records Management Applicatie) van een marktpartij in
gebruik, ev entueel gekoppeld aan Mozaiek.

5. VERNI ET I GI NG, VERVANG I NG EN VERVREEMDI NG VAN
ARCHIEFBESCHEIDEN
Gemeentelijke organisaties mogen alleen archiefbescheiden v ernietigen waarv oor de
gemeentearchiv aris een machtiging tot v ernietiging heeft v erleend. Met deze procedure
wordt v oorkomen dat inf ormatie v erloren gaat die daarv oor (nog) niet in aanmerking
komt. De archief inspectie controleert de wettelijke bewaartermijnen v an de
archiefbescheiden die op een v ernietigingslijst v oorkomen en beoordeelt of te vernietigen
bescheiden alsnog v oor blijv ende bewaring in aanmerking komen vanuit het
(cultuur)historisch belang.
In het jaar 2013 werden machtigingen tot v ernietiging v erleend voor archief bescheiden
vermeld in de volgende v ernietigingslijsten:

Archiefbescheiden van
(voormalig) dienst/sector/bedrijf
Bestuursdienst
Cultuur/Kunsten
Dordrechts Museum
Griffie
Hollandse Biesbosch
Ingenieursbureau Drechtsteden
Onderwijs en W elzijn
Programma Binnenstad
Projectmanagement

Regionaal Archief Dordrecht

Archiefbescheiden
over de periode
1956-2007
1994-2004
1999-2008
2008
1990-2008
2005-2008
1986-2006
2006-2008
1994-2006
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Publieksdiensten
Sociale Dienst
Sportraad
Stadsbeheer, v oorheen Stadswerken
Stads Bestuurscentrum
Stads Service Centrum
Stadsontwikkeling
Stafdiensten
Welzijn
Stadscontroller Dordrecht
Stadswinkel

2002-2009
2000-2007
1986-2003
1949-2008
1994-2008
1990-2002
1965-2010
2003-2008
1992-2002
2005
2001-2011

Verder is in 2013 vanuit de afdeling FZ&DIV van het SCD een procedure voor de
archief vernietiging binnen de Drechtsteden opgesteld. Nadat het SBC en de
archief inspectie met de procedure hadden ingestemd, heeft het MT FZ&DIV de procedure
op 17 december 2013 v astgesteld.

6. OVERBRENG ING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR DE
ARCHIEFBEWAARPLAAT S
Ingev olge de Archief wet dienen archief bescheiden ouder dan 20 jaar te worden
ov ergebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Op 16 december 2013 zijn de
dossiers van de gemeenteraad uit de periode 1985-2002 overgebracht naar het
Regionaal Archief Dordrecht.
De bouwdossiers ov er de periode 1980-1990 zijn ouder dan 20 jaar. Het gaat om 120
strekkende meter archief dat nog niet is ov ergebracht naar de gemeentelijke
archiefbewaarplaats. De bouwdossiers zijn gev ormd en beheerd door de afdeling Bouwen
en W onen (sector Stadsontwikkeling, gemeente Dordrecht) tot 1 juli 2007, toen het
verlenen en handhaven v an bouwvergunningen is ov ergehev eld naar de toenmalige
gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid, afdeling Vergunningen & Handhav ing.
Het college v an burgemeester en wethouders heeft als zorgdrager de wettelijke plicht om
te zorgen dat dit over te brengen archief in 'goede, geordende en toegankelijke staat' is;
dat is op dit moment niet het geval. Er moeten v ier dingen gebeuren:
1. de dossiers moeten materieel worden v erzorgd (v erpakt in zuurv rije omslagen,
ontdaan v an ijzerwerk en plastic);
2. de dossiers moeten worden geschoond (verwijdering van ov ertollige documenten);
3. er moet binnen de dossiers een interne ordening worden aangebracht;
4. de dossiers moeten worden beschrev en.
In 2013 is de eerste f ase, te weten de splitsing v an de dossiers, afgerond. Naar
aanleiding hierv an wordt bezien of de bewerking en ov erbrenging v an de bouwdossiers in
een breder kader wordt opgepakt. Onderzocht zal worden of bewerking en ov erbrenging
van archiev en in Drechtstedenverband kan worden aanbesteed. Daarbij moet wel worden
voorkomen dat de ov erbrenging v an de bouwdossiers v an Dordrecht over de periode
1980-1990 significante v ertraging oploopt.

7. ARCHIEFBEWAARPLAAT SEN, ARCHIEFRUIMT EN EN E-DEPOT S
In de archief ruimten v an het SCD aan de Noordendijk 248 staan archief bescheiden van
de gemeente Dordrecht geplaatst. Deze ruimten voldoen niet aan de eisen die worden
gesteld in de Archiefregeling. Volgens de criteria in de KPI-lijst is hier sprake v an
taakv erwaarlozing. De gemeente Dordrecht dient er v oor te zorgen dat de door haar
gevormde archief bescheiden die v oor permanente bewaring in aanmerking komen, in een
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goedgekeurde archiefruimte zoals de ruimte S07 v an het Stadskantoor worden geplaatst.
Verv roegde ov erbrenging naar de archiefbewaarplaats van bescheiden jonger dan 20 jaar
kan ook een oplossing bieden voor deze problematiek.

Aanbeveling
Plaats de archiefbescheiden die v oor permanente bewaring in aanmerking komen in een
goedgekeurde archief ruimte.

8. T ER BESCHIKKING ST ELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAARPLAAT S
OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN
De archief bescheiden opgemaakt en ontv angen door de gemeente Dordrecht die conf orm
de Archiefwet 1995 zijn ov ergebracht naar de archiefbewaarplaats zijn toegankelijk en
beschikbaar voor het publiek. De archief inventarissen zijn beschikbaar v ia de website van
het Regionaal Archief Dordrecht. De archief bescheiden kunnen kosteloos f ysiek op de
studiezaal aan Stek 13 te Dordrecht worden geraadpleegd voor zov er er geen
openbaarheidbeperkingen zijn opgenomen.
Onderstaande tabel geef t een overzicht v an de bezoekcijfers van het Regionaal Archief
Dordrecht in 2013.
Stud iezaal

Bezo eken
4.084

Web site via archieven .n1

Zoekacti es
808.127

Pag i n aw e erg aves
9.644. 207

Web site i nclusief Beel dbank

Bezo eken
379.205

Pag i n aw e erg aves
3.346. 396

9. RAMPEN, CALAMIT EI T EN EN VEI LI G HEI D
De gemeente Dordrecht beschikt niet ov er een calamiteitenplan met betrekking tot het
behoud v an archief bescheiden, zowel papier als digitaal, in bijzondere omstandigheden.
Het is v an belang dat dit plan zo spoedig mogelijk wordt v astgesteld. De gemeentelijke
archiefinspectie zal hierbij naast haar toezichthoudende, tevens een adv iserende rol
spelen.

10.MIDDELEN EN MENSEN
De werkzaamheden met betrekking tot de documentaire inf ormatievoorziening v an de
gemeente Dordrecht worden uitgev oerd door medewerkers v an de af deling FZ/DIV v an
het SCD. Deze medewerkers voeren de werkzaamheden ook uit voor de gemeenten
Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). De huidige formatie is 28 fte. Een
positiev e ontwikkeling in 2013 is de aanstelling v an een staf medewerker Facilitaire Zaken
en DIV bij het SCD. Voorts wordt de v erdere prof essionalisering v an de medewerkers van
FZ/DIV, wat in 2013 de aandacht heef t gekregen, toegejuicht.
In 2013 bedroeg de bijdrage v an de gemeente Dordrecht aan het SCD 464.652,00 euro.
Hierbij zijn geen af zonderlijke posten opgenomen v oor ov erige uitgav en met betrekking
tot het inf ormatie- en archief beheer. Het is onduidelijk hoev eel geld het college van
burgemeester en wethouders in de begroting v oor de komende jaren beschikbaar stelt
voor de informatiehuishouding.

Regionaal Archief Dordrecht

maart 2014

Verslag van de gemeentearchivaris 2013

10

Aldus v astgesteld d.d. 14 maart 2014,
De gemeentearchivaris v an Dordrecht,

Drs. T.3. de Bruijn
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