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Samenvatting
In bijlage één vindt u het verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht
op de informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2013. Dit document
handelt over de wijze waarop de gemeentearchivaris de uitvoering van voornoemd
toezicht over 2013 heeft ingevuld.
Deze brief geeft een korte samenvatting van het verslag en de hierin
gepresenteerde aanbevelingen. Ook treft u de reactie van de ambtelijke Organisatie
op de conclusies en aanbevelingen uit het verslag aan. Tevens is aangegeven hoe
we de aanbevelingen gaan aanpakken.
De belangrijkste conclusies uit het verslag zijn:
Het archief is deels niet op orde:
- Het "digitale" archief is deels niet op orde; het "digitale" archief is op orde bij
Mozaiek zaken' en niet op orde bij processen die in Mozaiek Digitale Post 2
worden bijgehouden (beleidsprocessen/ projecten).
- Het fysieke archief is grotendeels3 op orde.
De vorming van het fysieke archief kent achterstanden.
Het oplossen van het archiefvraagstuk loopt.
Voor de onderdelen die nog niet op orde zijn, zoals het ontbreken van een
gecertificeerd digitaal archiefsysteem, kwaliteitssysteem, calamiteitenplan en de
overbrenging van de bouwvergunningen zijn projecten gestart of staan ze in de
planning voor de komende jaren.
1. Wat is de aanleiding?
De gemeentearchivaris stelt ieder jaar een verslag op omtrent het toezicht op de
informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht. Dit document handelt over de
wijze waarop de gemeentearchivaris de uitvoering van voornoemd toezicht over
2013 heeft ingevuld.

1 'Zaakfunctionaliteiet'. In dit onderdeel van Mozaiek worden documenten per zaak opgeslagen
d.w.z. alle relevante informatie en documenten worden rondom een casus, een aanvraag of een
specifieke gebeurtenis opgeslagen. Hierdoor is het mogelijk om automatisch allerlei kenmerken
(classificatie, meta-data) i.v.m terugvindbaarheid automatisch aan een document mee te geven.
2 Mozaiek Digitale Post. Omdat nog niet alle processen als Mozaiek zaak zijn ingericht is er een
digitaal post routeringsysteem in gebruik . In tegenstelling tot bij zaken moeten de gebruikers bij
dit systeem zelf archief- en proceskenmerken invullen. Dit blijkt in praktijk lastig in gebruik
waardoor de kenmerken niet - of onvolledig worden gevuld.
3 I.v.m. de overgang naar een digitaal archief kan de volledigheid niet geheel worden gegarandeerd.
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2. Wat willen we bereiken?
Wij herkennen de conclusies en aanbevelingen uit het verslag van de
gemeentearchivaris. Maar we willen gezien de ontwikkelingen op dit gebied wel bij
enkele conclusies en aanbevelingen een nuance brengen.
Per aanbeveling geven we vanuit het perspectief van onze organisatie een korte
uitleg en we sluiten af met een samenvatting.
1. De uitfasering van Mozaiek Digitale Post en de verdere inrichting van
zaaktypen in Mozaiek Zaken moeten met een hoge prioriteit worden
voortgezet.
Omdat nog niet alle processen als Mozaiek zaak zijn ingericht (bij Dordrecht o.a.
beleid/project processen) is er een digitaal post routeringsysteem in gebruik
(Mozaiek Digitalepost). In tegenstelling tot bij zaken moeten de gebruikers bij dit
systeem zelf archief- en proceskenmerken invullen. Dit blijkt in praktijk lastig in
gebruik waardoor de kenmerken niet - of onvolledig worden gevuld. Dit heeft tot
gevolg dat mogelijk niet alle relevante documenten in het digitale dossier belanden,
dat dossiers moeilijker terug te vinden zijn en dat het digitale archiefbeheer
(overdracht en vernietiging) veel extra tijd kost. In verband met dit mogelijke risico
voert de afdeling DIV kwaliteitscontroles uit en voegt indien nodig informatie toe.
(dubbel werk).

Snelle uitfasering Mozaiek post in uitvoering en eind 2014 afgerond.
De uitfasering van digitale post is een project en wordt naar verwachting eind 2014
afgerond. Het heeft een hoge prioriteit. Inrichting van nieuwe zaaktypes is
structureel geborgd bij het SCD.
2. Laat Mozaiek geheel voldoen aan de archiefeisen (NEN 2082) of neem
een NEN 2082- gecertificeerd DMS/RMA (Records Management
Applicatie) van een marktpartij in gebruik, eventueel gekoppeld aan
Mozaiek.
In 2013 is het project Digitaal Archief Drechtsteden (DAD) van start gegaan. In dit
project worden verschillende opties onderzocht om te komen tot een digitale
archivering waarbij aan alle relevante archiefeisen wordt voldaan. Ook is in 2013
een business case uitgewerkt waarbij de toekomst van Mozaiek onder de loep wordt
genomen. Naar verwachting zal in 2014 hierover besluitvorming plaatsvinden.

Project gestart, oplevering vertraagd.
Momenteel is de planning van oplevering vertraagd, vanwege de grote samenhang
met het onderzoek naar de toekomst van Mozaiek.
3. Stel een plan van 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
archiefdossiers en draag zorg voor een tijdige vernietiging van de
daarvoor in aanmerking komende bescheiden.
Bij de start van het SCD was volledig digitaal werken het uitgangspunt. Maar tot op
heden is het papier nog steeds leidend. Dit betekent dat zowel het papieren archief
als ook het digitale archief (in Mozaiek Zaken en Post) beheerd moeten worden. Er
is dus sprake van dubbele archivering en opslag van documenten en deels van
incomplete papieren dossiers. Door deze werkwijze zijn achterstanden ontstaan.
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Deze dubbele opslag van archiefstukken is vanuit bedrijfsmatige overwegingen niet
efficiënt. Daar komt bij dat documenten onnodig lang worden bewaard. Hierdoor
loopt de fysieke archiefruimte vol en krijgt ons archief omissies.

Achterstanden lopen sinds 2013 niet verder op - plan opgeleverd om achterstanden
vanaf 2008 weg te werken.
DIV (SCD) vormt sinds augustus 2013 van alle te bewaren documenten (fysieke)
dossiers. Sindsdien vindt dit structureel plaats, waardoor de achterstanden niet
meer verder oplopen.
Dit jaar wordt een plan van aanpak opgeleverd om de achterstanden, indien
risicovol, weg te werken.
4. Zorg voor de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem en vul daarbij het
informatiebeleid ten aanzien van de (duurzame) digitale archivering aan
met inhoudelijke, informatiekundige aspecten, gericht op ondersteuning
van werkprocessen en bedrijfskritische informatie. Een goede
organisatorische basis hiervoor biedt de NEN-ISO 15489.
De gemeente Dordrecht heeft geen kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Veel
overheidsorganisaties voldoen nog niet aan deze eis uit de Archiefregeling (2010).
Dit komt mede doordat het onduidelijk is hoe dit precies vormgegeven moet
worden. Het landelijke programma "Archief 2020" stelt in 2014 een leidraad op met
"richtlijnen voor een kwaliteitssysteem voor het opnemen, beheren en beschikbaar
stellen van archiefbescheiden" (conform art. 16 Archiefregeling). Met behulp van
deze leidraad zal de gemeente Dordrecht een kwaliteitssysteem implementeren.

Kwaliteitssysteem wordt ingevoerd op basis van landelijke richtlijn die dit jaar
beschikbaar komt.
5. Een ordeningsstructuur in de vorm van een documentair structuurplan
(DSP) ontbreekt. Dit plan biedt een overzicht van alle aanwezige
informatie- en archiefbestanden in relatie tot de werkprocessen die
binnen een organisatie worden uitgevoerd en dient te worden
vervaardigd.
Het opstellen van een DSP is een onderdeel van het project Digitaal Archief
Drechtsteden (DAD). De ordeningsstructuur maakt onderdeel uit van het
informatiebeheerplan.

Het DSP wordt ingevoerd tijdens het project Digitaal Archief Drechtsteden.
6. Een metadataschema dient te worden vastgelegd waardoor aan
archiefbescheiden metagegevens kunnen worden gekoppeld, aan de
hand waarvan te allen tijde de context en authenticiteit kunnen worden
herleid.

In 2013 is gestart met het opstellen van een metadataschema, eveneens als
onderdeel van het project DAD. Naar verwachting wordt dit metadataschema in
2014 vastgesteld.
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7. Plaats de archiefbescheiden die voor permanente bewaring in
aanmerking komen in een goedgekeurde archiefruimte.
In 2013 zijn we gestart met het structureel vormen van te bewaren dossiers. Al
deze dossiers worden gearchiveerd in een goedgekeurde archiefruimte. Er zijn
alleen nog archiefbescheiden uit de periode 2009-2013 die aan de Noordendijk in
een niet-goedgekeurde archiefruimte staan.
Dit jaar wordt een plan van aanpak opgeleverd om de archieven die in een niet
goedgekeurde archiefruimte staan aan te pakken.

Grootste deel archieven staat in een goedgekeurde archiefruimte, daar waar dit niet
zo is wordt dit jaar een plan van aanpak gemaakt om dit aan te pakken. In dit plan
nemen we de adviezen van de archiefinspecteur mee.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
In verband met complexiteit is ervoor gekozen de concrete acties bij de
bijbehorende aanbeveling (zie 2) te voegen.
a. Inspraak en communicatie
N .v.t.
b. Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.
4 Wat mag het kosten?
De dekking voor de kosten voor oplossing van dit vraagstuk is voorzien via het
regionale IP&A budget van 6,50, en is opgenomen in het IP&A bestedingsvoorstel
(MA Transitieplan bijlage 2). De kosten voor dit project worden derhalve gedekt uit
de reguliere begroting. Tevens zijn acties binnen de reguliere werkzaamheden
belegd waardoor de dekking uit de bestaande exploitatie komt.
5. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de
informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2013.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en W.Çhouders
de secretar
de bur meester

M.M. van der Kraan
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