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Geacht college,

Het toezicht op het informatie- en archiefbeheer bij de gemeentelijke 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 wet
houders betreffende de uitoefening van dit toezicht.
Hierbij doe ik u toekomen het 'Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de
informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2016'. Ik vertrouw erop dat u voor dit moment
voldoende bent geïnformeerd. Voor vragen en opmerkingen of het geven van een toelichting is de
heer L. Scheuneman, archiefinspecteur van het Regionaal Archief Dordrecht, beschikbaar.

Hoogachtend,
De gemeentearchivaris,

<
Drs. TJ. de Bruijn
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Inleiding
Sinds de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht op 1 oktober 2012 vindt
vanuit de provincie het zogenaamde verticale toezicht op de informatiehuishouding van de
gemeente plaats. Dit toezicht maakt onder andere gebruik van de bevindingen die voort
komen uit het door de gemeente zelf uit te voeren horizontaal toezicht. Dit toezicht is
onderdeel van de horizontale verantwoording door het college van burgemeester en wet
houders aan de gemeenteraad. Zowel de processen rond het beheer van gemeentelijke
informatie als de kwaliteit van die informatie zijn daarbij onderwerp van control, audit en
archiefinspectie. Het toezicht op het informatie- en archiefbeheer bij de gemeente Dor
drecht is ingevolge de gemeentelijke archiefverordening belegd bij de gemeentearchivaris.
Conform artikel 14 van de archiefverordening brengt de gemeentearchivaris verslag uit
omtrent de uitoefening van het toezicht op de informatiehuishouding aan het college van
burgemeester en wethouders van Dordrecht. Het college legt op zijn beurt middels dit
jaarverslag verantwoording af aan de gemeenteraad omtrent dit toezicht ingevolge artikel
30 van de Archiefwet en artikel 8 van de archiefverordening.
Het verslag van de gemeentearchivaris 2016 is vervaardigd mede op grond van de
zgn. 'Key Performance Indicators' (KPI's)1. Deze KPI's zijn door de Vereniging van Neder
landse Gemeenten in samenwerking met partijen uit het archiefveld ontworpen en zijn de
basis voor het eigen horizontale toezicht. Zij betreffen een tiental aandachtsgebieden die
betrekking hebben op de manier waarop door de gemeente uitvoering wordt gegeven aan
de Archiefwet en aanverwante regelgeving zoals het Archiefbesluit en de Archiefregeling.
De lijst met KPI's is ingevuld door het team Documentaire Informatie Voorziening van het
Service Centrum Drechtsteden (DIV-SCD).

Regionaal Archief Dordrecht
In Het Hof van Nederland is ook de studiezaal van het Regionaal Archief Dordrecht gehuis
vest. Belangstellenden in de geschiedenis van Dordrecht en de regio weten de studiezaal
en website steeds beter te vinden. Dit blijkt onder andere uit een forse toename van de
bezoekaantallen. Door de voortschrijdende digitalisering wordt de inrichting van een edepot steeds urgenter. Het Regionaal Archief Dordrecht heeft in 2016 een visie over dit
onderwerp ontwikkeld en zal deze in het eerste kwartaal van 2017 met de deelnemende
gemeenten delen.
Het digitaliseringsproject dat medio 2012 is gestart in verband met de verhuizing van het
Regionaal Archief Dordrecht is in 2016 afgerond. Onder andere de kadastrale leggers, de
repertoria op de notariële archieven, de registers van de burgerlijke stand, huwelijkse bij
lagen en bevolkingsregisters van de gemeente zijn integraal in dit project meegenomen.
De digitale afbeeldingen zijn sinds eind 2015 via de website van het Regionaal Archief
Dordrecht gratis te raadplegen en te downloaden.

Algemeen beeld van de stand van zaken, aanbevelingen en verbeterpunten
In 2016 zijn forse stappen gezet op weg naar een volledig digitale informatiehuishouding.
Zo is er een kwaliteitssysteem ontwikkeld en zijn er twee Handboeken Vervanging opge
steld. Ter voorbereiding op de vervanging van de personeelsdossiers heeft het team DIVSCD in het laatste kwartaal van 2016 in samenwerking met de afdeling P&O het project
Schonen en digitaliseren van papieren personeelsdossiers opgepakt. Doelstelling van het
project is een efficiënter beheer van deze dossiers door het aanbrengen van een uniforme
indeling en ze te digitaliseren. Het digitaliseringsproces is in overleg met de archiefinspectie
zodanig ingericht dat de fysieke dossiers na digitalisering vernietigd mogen worden. Verder
1 Kritische Prestatie Indicatoren gemeentelijke archiefketen (bijlage bij VNG-ledenbrief'Horizontale verantwoor
ding gemeentelijke archiefketen van 21 juli 2011): model-archiefkader ter versterking van de gemeentelijke
horizontale verantwoording in het kader van de in 2012 in werking getreden Wet Revitalisering generiek toezicht.
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is de I-navigator aangeschaft om te dienen als documentair structuurplan (DSP): een in
strument voor een ordeningsstructuur die de logische ordening van archiefbescheiden re
gelt. Daarnaast zijn in 2016 diverse archiefbestanddelen in een goede, geordende en toe
gankelijke staat gebracht en overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Expliciet kan hier
vermeld worden dat in alle Drechtsteden op projectbasis de bouwvergunningenarchieven
zijn bewerkt. Inmiddels zijn de meeste projecten afgerond, waardoor alle bouwvergunnin
gen tot 1990 op de studiezaal van het Regionaal Archief Dordrecht geraadpleegd kunnen
worden.
Toch zijn niet alle plannen gerealiseerd. Weliswaar is er in 2016 fors ingezet op het uitwer
ken van de benodigde kaders en beleidsregels en zijn het documentair structuurplan, het
metadaschema en het handboek vervanging opgeleverd, echter zijn deze kaders en be
leidsregels nog niet formeel in werking getreden. Dit komt omdat de uitrol van het nieuwe
Klant-, Zaak en Archiefsysteem (KZA) vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging geeft
reden tot grote zorg: het KZA-project faciliteert de randvoorwaarde voor een volwaardig
en rechtmatig digitaal archief en hoe langer er niet aan deze randvoorwaarde wordt vol
daan, hoe meer risico de gemeente Dordrecht loopt. Ook kan deze vertraging tot gevolg
hebben dat de betrokkenheid van ambtenaren van Dordrecht (en de andere Drechtstedenorganisaties) bij het KZA-project afneemt of wegblijft evenals de met de implementatie
van het KZA gepaard gaande bewustwording van een veranderende manier van werken.
Zodoende dreigt het informatie- en archiefbeheer onvoldoende bruikbaar te worden. Ener
zijds is het risico dat de beoogde verbeteringen in de dienstverlening niet behaald worden,
anderzijds kan informatie verloren gaan, waardoor kennisdeling, het afleggen van verant
woording en bewijs en het vormen van een organisatiegeheugen bemoeilijkt wordt. Het is
daarom van cruciaal belang dat het KZA conform de wettelijke voorschriften wordt inge
richt om op die manier daadwerkelijk stappen te zetten naar een rechtmatig digitaal infor
matiebeheer.
Eind augustus 2016 is de beleidsadviseur DIV vertrokken, waardoor mede de voortgang
van de boven beschreven activiteiten is vertraagd. Om de realisatie van noodzakelijke
plannen niet verder in gevaar te brengen, is het essentieel dat deze functie op zo kort
mogelijke termijn weer wordt ingevuld.
Om de overstap naar een volledig digitale archiefomgeving te kunnen maken, moet nog
veel gebeuren en een verdere vertraging moet voorkomen worden. Met name de bewust
wording van een veranderende manier van werken onder de ambtenaren zal nog veel
energie gaan vergen. Het Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden kan hierin een rol
spelen en de implementatie van de systemen mogelijk versnellen. Onderstaand vindt u
een opsomming van de aanbevelingen met een verwijzing naar de desbetreffende para
graaf.
•

Zorg voor een uniforme inrichting van het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem
conform het documentair structuurplan, het metadataschema en de beheerregels in
formatie- en archiefbeheer (zie paragraaf 4).

•

Implementeer het kwaliteitssysteem spoedig in het Klant-, Zaak- en Archiefsysteem
voordat het systeem in gebruik genomen wordt (zie paragraaf 2).

•

Een documentair structuurplan dient onverwijld te worden vastgesteld en geïmplemen
teerd in het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem (zie paragraaf 3).

•

Het is van groot belang dat het metadataschema spoedig wordt geïmplementeerd in
het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem (zie paragraaf 3).

•

Besteed ruim aandacht aan de bewustwording onder de medewerkers van de verande
rende manier van (digitaal) werken als gevolg van de implementatie van het KlantZaak- en Archiefsysteem (zie paragraaf 4).
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•

Breng de gemeentearchivaris van Dordrecht in het kader van zijn onafhankelijke toezichtsrol nader op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het KZA-project (zie para
graaf 4).

•

Vul de functie van beleidsadviseur bij het team DIV-SCD zo spoedig mogelijk weer in
(zie paragraaf 10).

•

De dóórontwikkeling van het team DIV-SCD dient voortvarend te worden voortgezet.
Investeer daarbij verder in het kennisniveau van de medewerkers (zie paragraaf 10).

•

Bewerk het tekeningenarchief in de kelder van het gebouw De Hellingen en breng dit
archief vervolgens over naar het Regionaal Archief Dordrecht (zie paragraaf 6).

•

Laat de inventaris van de serie akten uit de periode 1885-1920 invoeren in het archiefbeheersysteem, zodat de akten toegankelijk worden voor derden en breng de akten
vervolgens over naar de archiefbewaarplaats (zie paragraaf 6).

1. LOKALE REGELINGEN
De gemeente Dordrecht beschikt over actuele lokale regelingen met betrekking tot het
informatie- en archiefbeheer. Het besluit informatiebeheer is op 17 december 2013 vast
gesteld door het college van burgemeester en wethouders, de archiefverordening door de
gemeenteraad in haar vergadering van 28 januari 2014. Bovendien is de archiefverorde
ning op 21 februari 2014 meegedeeld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Zo
doende blijft de gemeente Dordrecht voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving met
betrekking tot het informatie- en archiefbeheer, zoals de per 1 oktober 2012 in werking
getreden Wet revitalisering generiek toezicht en de per 1 januari 2013 gewijzigde Archief
wet.
Aanvullend op bovengenoemde regelgeving is het beleidsdocument Beheerregels informa
tie- en archiefbeheer vastgeste\d op 30 oktober 2014 door het Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden. Dit document is behalve voor de gemeente Dordrecht ook geldig voor
de overige vijf Drechtsteden en de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

2. INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT
Ingevolge artikel 16 van de Archiefregeling2 dient de gemeente als zorgdrager ervoor te
zorgen dat het beheer van haar archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een
door haar toe te passen kwaliteitssysteem. Daarbij wordt in de toelichting bij genoemd
artikel aangegeven dat een dergelijk systeem breder is dan alleen het archiefbeheer en
verwijst daarom ook naar een aantal normeringen, waaronder de NEN-ISO 154893. De
gemeente dient volgens de Archiefregeling op het terrein van de informatievoorziening ook
normen en standaarden op het terrein van het records management te implementeren. De
processen rond het verwerken en beheren van informatie inclusief de archiefprocessen
moeten eenduidig, gedocumenteerd en toetsbaar plaatsvinden op basis van erkende refe
renties en kaders.
Een kwaliteitssysteem is een goed hulpmiddel om een efficiënte en betrouwbare informa
tievoorziening te waarborgen. Wel dienen daarvoor de bedrijfsprocessen gedetailleerd in
2 Archiefregeling: regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009,
nr. WJZ/178205 (8189), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van ar
chiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen.
3 NEN-ISO 15489: internationale norm voor informatie- en archiefmanagement. Deze norm biedt een algemeen
geaccepteerd kader, waarop organisaties hun informatiehuishouding kunnen baseren.
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kaart te worden gebracht en vervolgens 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 ken
getallen en normen waarop het management goed kan sturen.
Het kwaliteitssysteem is in 2016 door het team DIV-SCD beschreven in het Kwaliteitshand
boek dat in concept klaar is en begin 2017 door het Drechtstedenbestuur zal worden vast
gesteld. Het kwaliteitssysteem is nog niet in het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem
(KZA) geïmplementeerd vanwege vertraging bij de uitrol van het KZA. Hierdoor wordt nog
niet voldaan aan artikel 16 van de Archiefregeling en blijft de aanbeveling uit het jaarver
slag over 2015 daarom ter zake van kracht.
Aanbeveling
Implementeer het kwaliteitssysteem spoedig in het Klant-, Zaak- en Archiefsysteem
voordat het systeem in gebruik genomen wordt.___________________________________

3. ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAM
HEID PAPIEREN EN DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN
Artikel 18 van de Archiefregeling bepaalt dat archiefbescheiden te allen tijde geordend
dienen te zijn, zowel om de toegankelijkheid te bevorderen als om de samenhang tussen
de archiefbescheiden (op verschillende aggregatieniveaus) duidelijk te maken. Die samen
hang heeft direct te maken met de werkprocessen waarbij de archiefbescheiden gemaakt,
ontvangen en gebruikt worden. De ordening sluit daarom in de regel nauw aan bij de
uitvoering van taken. Het instrument daarbij is een ordeningsstructuur die de logische
ordening van archiefbescheiden regelt. Een documentair structuurplan (DSP) bijvoorbeeld
biedt de mogelijkheid om zo'n ordeningsstructuur aan te brengen. Een DSP dient een over
zicht te bieden van alle aanwezige informatie- en archiefbestanden in relatie tot de werk
processen die binnen een organisatie worden uitgevoerd.
Om te dienen als documentair structuurplan (DSP) is de I-navigator aangeschaft. Dit stelt
de gemeente in staat om de complete informatiehuishouding centraal in kaart te brengen
en te beheren. Ook de I-navigator moet nog in het KZA worden geïmplementeerd om als
DSP dienst te kunnen doen. Vanwege vertraging bij de uitrol van het KZA is dit nog niet
gebeurd. De provincie geeft in het kader van het interbestuurlijk toezicht aan dat er sprake
is van taakverwaarlozing in geval van het niet voldoen aan de criteria van deze KPI.
Daarom blijft ook deze aanbeveling uit het jaarverslag over 2015 van kracht.
Aanbeveling
Een documentair structuurplan dient onverwijld te worden geïmplementeerd in het
nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem.___________________________________________
De Archiefregeling schrijft in artikel 19 voor dat er een metadataschema als bedoeld in de
NEN-ISO 230814 vastgelegd moet zijn. Dit is een archieftechnisch informatiemodel dat
onderdeel van de gemeentelijke informatiearchitectuur behoort te zijn. In dit schema is
per onderdeel te bepalen wat vast te leggen is in de vorm van metadata. Het metadata
schema is in 2015 vastgesteld, maar is door de eerder genoemde vertraging bij de imple
mentatie van het KZA nog niet opgenomen. Ook hier is dus nog steeds sprake van taak
verwaarlozing (aangemerkt door de provincie in het kader van het interbestuurlijk toezicht)
en blijft de aanbeveling uit het jaarverslag over 2015 staan.
Aanbeveling
4 NEN-ISO 23081: een standaard voor het beheren van metagegevens voor archiefbescheiden (records manage
ment) en als norm te gebruiken voor selectie, inrichting en aanpassing van document management/ records
management applicaties maar ook voor de bedrijfsapplicaties die bij overheidsorganisaties in gebruik zijn.
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Het is van groot belang dat het metadataschema spoedig wordt geïmplementeerd in het
nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem.__________________________________________

4. SPECIFIEKE EISEN AAN DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN
In 2016 is er fors ingezet op het uitwerken van de benodigde kaders en beleidsregels; het
documentair structuurplan, het metadaschema en het handboek vervanging zijn opgele
verd, echter zijn deze kaders en beleidsregels nog niet formeel in werking zijn getreden.
Dit komt omdat de uitrol van het KZA vertraging heeft opgelopen. Deze vertraging geeft
reden tot grote zorg: het KZA-project faciliteert de randvoorwaarde voor een volwaardig
en rechtmatig digitaal archief en hoe langer er niet aan deze randvoorwaarde wordt vol
daan, hoe meer risico de gemeente Dordrecht loopt. Ook kan deze vertraging tot gevolg
hebben dat de betrokkenheid van ambtenaren van Dordrecht (en de andere Drechtstedenorganisaties) bij het KZA-project afneemt of wegblijft evenals de met de implementatie
van het KZA gepaard gaande bewustwording van een veranderende manier van werken.
Zodoende dreigt het informatie- en archiefbeheer onvoldoende bruikbaar te worden. Ener
zijds is het risico dat de beoogde verbeteringen in de dienstverlening niet behaald worden.
Anderzijds kan informatie verloren gaan, waardoor kennisdeling, het afleggen van verant
woording en bewijs en het vormen van een organisatiegeheugen bemoeilijkt wordt of zelfs
niet meer mogelijk is. Het is daarom van cruciaal belang dat het KZA conform de wettelijke
voorschriften wordt ingericht om op die manier daadwerkelijk stappen te zetten naar een
rechtmatig digitaal informatiebeheer.
Aanbeveling
Zorg voor een uniforme inrichting van het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem conform het PSP, het metadataschema en de beheerregels informatie- en archiefbeheer.
Het creëren, onderhouden en vergroten van deze bewustwording zal nog veel energie gaan
vergen. Deze bewustwording is essentieel voor het slagen van het KZA.
Aanbeveling
Besteed ruim aandacht aan de bewustwording onder de medewerkers van de verande
rende manier van (digitaal) werken als gevolg van de implementatie van het Klant-,
Zaak- en archiefsysteem.________________________________________________________
Verder is het zaak om de gemeentearchivaris van Dordrecht in zijn onafhankelijke toezichtsrol nader op de hoogte te brengen en te houden van de ontwikkelingen binnen het
KZA-project.
Aanbeveling
Breng de gemeentearchivaris van Dordrecht in het kader van zijn onafhankelijke toezichtsrol nader op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het KZA-project.__________

5. VERNIETIGING, VERVANGING EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN
Gemeentelijke organisaties mogen alleen archiefbescheiden vernietigen waarvoor de ge
meentearchivaris een machtiging tot vernietiging heeft verleend. Met deze procedure
wordt voorkomen dat informatie verloren gaat die daarvoor (nog) niet in aanmerking komt.
De archiefinspectie controleert de wettelijke bewaartermijnen van de archiefbescheiden
die op een vernietigingslijst voorkomen en beoordeelt of te vernietigen bescheiden alsnog
voor blijvende bewaring in aanmerking komen vanuit het (cultuur)historisch belang.

Regionaal Archief Dordrecht

Maart 2017

1

Verslag van de gemeentearchivaris 2016

7

In het jaar 2016 werden machtigingen tot vernietiging verleend voor archiefbescheiden
vermeld in de volgende vernietigingslijsten van (deels voormalige) beheereenheden van
de gemeente Dordrecht:

Vernietigingslijst
Sector Stadsontwikkeling (SO) 2007, 2008, 2009, 2014, 2015
Vastgoedbedrijf Dordrecht (VGB) 2015
Programma Economische Ontwikkeling (PEO) 2014, 2015
Stichting de Biesbosch (STB) 2014, 2015
Financiën gemeente Dordrecht: boekhoudkundige bescheiden 2008
Griffie 2016
Projectmanagement (PM) 2016
Stadswerken (SW) 2016
Natuur- en Recreatieschap de Hollandse Biesbosch (HB) 2016
Hollandse Biesbosch (HB) 2016: boekhoudkundige bescheiden 2008
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 2016
Onderwijs en Welzijn (OW) 2016
Cultuur Centraal Planbureau (CULTCB) 2016
Dordtse Welzijnsorganisatie (DWO): financiële bescheiden 2008

Machtiging
verleend op
08-02-2016
08-02-2016
08-02-2016
08-02-2016
04-11-2016
04-11-2016
11-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016
18-11-2016

Verder werd door sector Dienstverlening (Digitaal Loket) machtiging tot vernietiging aan
gevraagd en verkregen voor de volgende archiefbescheiden:

Vernietigingslijst
Reisdocumenten periode 01-01-2014 tot 01-03-2016:
- bescheiden m.b.t. de aanvraag, verstrekking en uitreiking;
- aanvraagformulieren zonder bijlage;
- afhaalbewijzen.
Rijbewijzen:
- Aanvraag en afgifte (inclusief vernieuwing),
periode 30 juni 2003 tot 1 september 2005;
- Afhaalbewijzen, periode 01-01-2014 tot 01-03-2016.
Verklaringen omtrent Gedrag: papieren en elektronische aanvraag,
Periode 30-06-2013 tot 1 september 2015,
Verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, ge
houden op 18 januari 2011:
Proces-verbaal I 1 (onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten - Kieskring
Dordrecht);
Proces-verbaal I 4 (beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten Kieskring Dordrecht);
Proces-verbaal 03 (uitkomst van de stemming - Kieskring Dordrecht).
Referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereen
komst tussen de Europese Unie en Oekraïne, gehouden op 6 april
2016: De verzegelde pakketten betreffende de stemming.

Machtiging
verleend op
06-10-2016

18-10-2016

In 2016 zijn door het team DIV-SCD twee handboeken vervanging opgesteld om te komen
tot vervanging van de papieren archiefbescheiden door digitale reproducties conform arti
kel 6 van het Archiefbesluit 1995. De digitale reproducties nemen daarbij de formele status
over van de papieren originelen en de papieren originelen moeten worden vernietigd. De
gemeentearchivaris van Dordrecht heeft inmiddels met beide handboeken vervanging in
gestemd en het college van burgemeester en wethouders geadviseerd om de handboeken
vast te stellen. Het betreft de volgende handboeken:
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Document

Datum advies gem. archivaris

Handboek Vervanging personeelsdossiers Drechtsteden
Handboek Vervanging archiefbescheiden Drechtsteden

19-12-2016
16-01-2017

Ter voorbereiding op de vervanging van de personeelsdossiers heeft het team DIV-SCD in
het laatste kwartaal van 2016 in samenwerking met de afdeling P&O het project Schonen
en digitaliseren van papieren personeelsdossiers opgepakt. Doelstelling van het project is
een efficiënter beheer van deze dossiers door het aanbrengen van een uniforme indeling
en ze te digitaliseren. Het digitaliseringsproces is in overleg met de archiefinspectie zodanig
ingericht dat de fysieke dossiers na digitalisering vernietigd mogen worden.

6. OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN
PLAATS

NAAR DE ARCHIEFBEWAAR

Ingevolge de Archiefwet dienen archiefbescheiden ouder dan 20 jaar te worden overge
bracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. In 2016 zijn de bouwvergunningen uit
de periode 1980-1990 overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats aan de
Jade (Dordtse Kil III). Verder is in 2016 de bewerking van de serie akten van de gemeente
Dordrecht over de periode 1885-1920 door het archiefbewerkingsbureau DOCFactory vol
tooid. De inventaris moet nog door de archiefvormer bij De Ree Archiefsystemen worden
aangeboden om in het archiefbeheersysteem MaisFlexis ingevoerd te worden, zodat de
serie akten toegankelijk worden voor raadpleging en onderzoek. Daarna kan dit archiefbe
stand naar de archiefbewaarplaats worden overgebracht.
Aanbeveling
Laat de inventaris van de serie akten uit de periode 1885-1920 invoeren in het archief
beheersysteem, zodat de akten toegankelijk worden voor derden en breng de akten
vervolgens over naar de archiefbewaarplaats.______________________________________
In de kelder van het gebouw De Hellingen bevindt zich in tientallen kasten het tekeningen
archief van onder andere Stadswerken. Door het ontbreken van een goed beheer vindt
geen controle plaats op bijvoorbeeld de uitlening van tekeningen waardoor veel tekeningen
na gebruik niet meer in de kasten worden teruggehangen. Verder staan in de kelder van
De Hellingen enkele oude archiefbestanden van Stadsbeheer en het Ingenieursbureau
Drechtsteden (IBD). Omdat lang niet alle tekeningen en andere archiefbescheiden geïn
ventariseerd zijn, is niet precies bekend om wat voor bescheiden het hier gaat. Wel is
stilaan duidelijk dat in de betreffende archieven waardevolle tekeningen en documenten
aanwezig zijn. Inmiddels is het project "Opschonen archief Hellingen" in het leven geroepen
en zal het team DIV-SCD de regierol wat betreft de daadwerkelijke archiefbewerking op
zich nemen. Over het definitieve plan van aanpak en de kosten(verdeling) inzake dit pro
ject moet nog besluitvorming plaatsvinden.
Aanbeveling
Bewerk het tekeningenarchief in de kelder van het gebouw De Hellingen en breng dit
archief vervolgens over naar het Regionaal Archief Dordrecht._______________________

7. ARCHIEFBEWAARPLAATSEN, ARCHIEFRUIMTEN EN E-DEPOTS
In de archiefruimten van het SCD aan de Noordendijk 248 stonden tot in 2016 archiefbe
scheiden van de gemeente Dordrecht geplaatst. Deze ruimten voldeden niet aan de eisen
die worden gesteld in de Archiefregeling. In 2016 is daarom in het kader van het project
Wegwerken archiefachterstanden door het team DIV-SCD verder gegaan met het verplaat
sen van archiefbescheiden uit de archiefruimten aan de Noordendijk naar de goedgekeurde
archiefruimte S07 van het Stadskantoor. Het project is inmiddels tot een goed einde ge
bracht.
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Door de voortschrijdende digitalisering wordt de inrichting van een e-depot steeds urgen
ter. Het Regionaal Archief Dordrecht heeft in 2016 een visie over dit onderwerp ontwikkeld
en zal deze in het eerste kwartaal van 2017 met de deelnemende gemeenten delen.

8. TER BESCHIKKING STELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAARPLAATS OVERGE
BRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN
De archiefbescheiden opgemaakt en ontvangen door de gemeente Dordrecht die conform
de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats zijn toegankelijk en
beschikbaar voor het publiek. De archiefinventarissen zijn beschikbaar via de website van
het Regionaal Archief Dordrecht. De archiefbescheiden kunnen kosteloos fysiek worden
geraadpleegd op de studiezaal, Hof 6 te Dordrecht.
Het digitaliseringsproject dat medio 2012 is gestart in verband met de verhuizing van het
Regionaal Archief Dordrecht is in 2016 afgerond. Onder andere de kadastrale leggers, de
repertoria op de notariële archieven, de registers van de burgerlijke stand, huwelijkse bij
lagen en bevolkingsregisters van de gemeente zijn integraal in dit project meegenomen.
De digitale afbeeldingen zijn sinds eind 2015 via de website van het Regionaal Archief
Dordrecht gratis te raadplegen en te downloaden.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bezoekcijfers van het Regionaal Archief
Dordrecht in 2016 in vergelijking met de cijfers in 2015.
Studiezaal

2015

2016

Bezoeken
Aanqevraaqde stukken

2.390

2.825
10.433

—

Website via archieven.nl

Zoekacties
Paqinaweerqaves

693.044
3.812.325

927.478
7.516.801

197.596
3.367.237

224.064
3.420.036

90.432
2.142.138

100.853
1.859.086

Website

Bezoeken
Paqinaweergaves
Beeldbank

Bezoeken
Paqinaweergaves

9. RAMPEN, CALAMITEITEN EN VEILIGHEID
Een calamiteitenplan initieert preventieve en repressieve maatregelen om de risico's op
schade aan de archieven als gevolg van brand, wateroverlast, schimmels, plaagdieren en
diefstal te minimaliseren. Op 2 december 2014 is het calamiteitenplan voor de gemeente
Dordrecht door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. In het plan zijn
de procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van archiefbescheiden
opgenomen. Als verzamelplaatsen in geval van een calamiteit in een archiefruimte zijn de
overige archiefruimten binnen de Drechtsteden aangewezen. De crisismanager bepaalt ten
tijde van een calamiteit welke ruimte het meest geschikt is.

10. MIDDELEN EN MENSEN
De werkzaamheden met betrekking tot de documentaire informatievoorziening van de ge
meente Dordrecht worden uitgevoerd door medewerkers van het team DIV-SCD. Met een
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formatie van 27,11 fte voeren deze medewerkers de werkzaamheden ook uit voor de an
dere bij de GRD aangesloten gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en het Openbaar Lichaam Drechtsteden zelf. Onderstaand
volgt een overzicht van de functies en de omvang van het team DIV-SCD:

Functie

fte

Manager
Teamleider
Beleidsadviseur
Informatieadviseur
Kwaliteitsmedewerker
Recordmanaqer
Medewerker digitaal archiefbeheer
Medewerker fysiek archiefbeheer
Senior medewerker digitaliseren en post
Medewerker digitaliseren en post

1
1
1,5
75
2
2
2
3
4,35
3,26

Totaal

27,11

In 2015 is onder leiding van de ontwikkelmanager de dóórontwikkeling van DIV naar een
nieuw team met digitale informatiespecialisten gestart. Gezien de recente ontwikkelingen
in het informatie- en archiefbeheer onder andere als gevolg van de inrichting en imple
mentatie van het nieuwe KZA-systeem en de belangrijke rol van DIV hierbij, is het van
enorm belang dat de dóórontwikkeling van het team DIV-SCD voortvarend wordt voortge
zet en daarbij verder in het kennisniveau van de medewerkers wordt geïnvesteerd.
Aanbeveling
De dóórontwikkeling van het team DIV-SCD dient voortvarend te worden voortgezet.
Investeer daarbij verder in het kennisniveau van de medewerkers.___________________
Sinds de aanstelling van de beleidsadviseur DIV in 2013 kon het team DIV-SCD op tactisch
niveau beleid ontwikkelen teneinde het informatie- en archiefbeheer aan te laten sluiten
op de meest actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en - mogelijk nog belangrijker
- aan te laten sluiten bij de eisen die een moderne overheidsorganisatie stelt op dit gebied.
Zodoende kon het archief- en informatiebeheer binnen Dordrecht en de andere Drechtstedenorganisaties kwalitatief naar een hoger niveau worden getild. De beleidsadviseur DIV
is eind augustus 2016 vertrokken. Voor hem is tot heden geen vervanger aangesteld. Een
deel van diens werkzaamheden is door diverse medewerkers van het team DIV-SCD op
gepakt. Naast het feit dat daardoor andere taken van die medewerkers blijven liggen,
betreft het hierbij louter uitvoerende werkzaamheden, niet het beleidsadvies inzake infor
matie- en archiefbeheer. Juist deze beleidsinhoudelijke taken zijn enorm belangrijk, gezien
de recente ontwikkelingen in het informatie- en archiefbeheer in samenhang met de in
richting en implementatie van het nieuwe KZA-systeem en de belangrijke rol van DIV hier
bij. Daarom is het essentieel dat de functie van beleidsadviseur DIV zo spoedig mogelijk
weer wordt ingevuld.
Aanbeveling
Vul de functie van beleidsadviseur bij het team DIV-SCD zo spoedig mogelijk weer in.
Aldus vastgesteld d.d. 16 maart 2017
De gemeentearchivaris van Dordrecht,

rolrs. TJ. de Bruijn
5 waarvan 2 fte vooralsnog tijdelijk
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