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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 worden bijgehouden
(beleidsprocessen/ projecten).
- Het fysieke archief is grotendeels 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.
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Gemeenteraad - dinsdag 14 oktober 2014 19:45
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Bestuur en Middelen - dinsdag 30 september 2014 20:00
De heer T. de Bruin, gemeentearchivaris, is hierbij ook aanwezig en als ambtelijke
ondersteuning is J. Verschoor aanwezig.
BVD geeft aan dat er grote zorgen zijn over de archivering, zo valt het het woord
"taakverwaarlozing" een paar keer in het verslag van de gemeentearchivaris. Deze fractie

stelt een aantal vragen aan de wethouder zoals waar het plan van aanpak en begroting is
welke de wethouder vorig jaar had toegezegd naar aanleiding van artikel 40 vragen van
D66. Verschillende partijen uiten ook hun zorgen en geven aan een concrete planning te
missen. De wethouder geeft aan dat een verbetering van de archieffunctie noodzakelijk is
en noemt een aantal maatregelen die de archivering zal moeten verbeteren. Tegelijk
geeft hij aan dat het ook niet zwaarder moet worden gemaakt dan het is en dat het niet
erg is als het allemaal wat langer duurt. De gemeentearchivaris verwacht dat de
archivering met wat er nu allemaal in werking is, zal verbeteren.
BvD heeft tot slot nog een vraag over de kosten. Aangegeven was namelijk dat er
binnen de kosten gebleven is maar de afgelopen jaren is er weinig gebeurd. De vraag is
of we niet te veel hebben betaald de afgelopen jaren? De wethouder zal hier later terug
zal komen. De VVD zou graag een concretere tijdslijn willen krijgen. D66 maakt
vervolgens de opmerking dat dit weggelegd is binnen Drechtsteden bij het SCD (waar de
Drechtraad zich niet mee bemoeit) en stelt vervolgens ook de vraag wanneer de raad dit
inzichtelijk krijgt. De wethouder geeft aan dat bij zijn weten de Drechtraad hier nog dit jaar
over ge&iuml;nformeerd zal worden maar hij vraag dit na bij de regionaal
portefeuillehouder en hierop komt hij terug.
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De adviescommissie adviseert dit stuk ter kennisname te agenderen voor de
raadsvergadering van 14 oktober 2014.
Gemeenteraad - dinsdag 16 september 2014 19:45
Op verzoek van de fracties Beter Voor Dordt en D66 besluit de raad de brief van de
agenda af te voeren en ter bespreking terug te geleiden naar de commissie Bestuur en
Middelen.
Bestuur en Middelen - dinsdag 9 september 2014 20:00
De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de
raadsvergadering van 16 september 2014.

Behandeladvies
Op verzoek van de fracties Beter Voor Dordt en D66 besloot de raad de brief van de
agenda af te voeren en ter bespreking terug te geleiden naar de commissie Bestuur en
Middelen.
De adviescommissie agendeert dit onderwerp voor de adviescommissie van 30
september a.s. waarbij de bespreking zich zal richten op: meer inzicht krijgen in het
financi&euml;le plaatje, plan van aanpak en er wordt verzocht om een toelichting op het
rapport door de stadsarchivaris danwel de archiefinspectie.

