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Samenvatting

Wij herkennen de conclusies en aanbevelingen uit het verslag van de
gemeentearchivaris. We zijn verheugd om te lezen dat de archivaris heeft
geconstateerd dat er forse stappen zijn gezet op weg naar een volledig digitale
informatiehuishouding. Bovendien is fors geïnvesteerd in de kwaliteit en
kwantiteit van de afdeling DIV. Wij herkennen de zorg die de gemeentearchivaris
uit omtrent de vertraging van de uitrol van het Klant-, Zaak- en Archiefsysteem.
Daarom hebben wij begin van dit jaar de sturing, alsook de aanpak van uitrol van
dit project aangescherpt. Wij verwachten dat dit de benodigde uitvoeringskracht
genereerd.
Inleiding

In februari 2017 is het rapport van de gemeentearchivaris over de toestand van de
informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht ontvangen. In dit jaarverslag
wordt de kwaliteit van de informatiehuishouding getoetst aan de hand van
10 indicatoren. Er wordt een aantal aanbevelingen en verbeteringen genoemd. Ter
kennisname bieden we u onze reactie op dit rapport aan. Deze brief kan tevens
beschouwd worden als de verantwoording over de zorg van de archiefbescheiden,
conform artikel 8 van de Archiefverordening.
Doelstelling

Conform artikel 8 van de Archiefverordening brengt de gemeentearchivaris van
Dordrecht verslag uit omtrent de uitoefening van het toezicht op de
informatiehuishouding aan het college van B&W. Het college dient op zijn beurt
verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad omtrent dit toezicht ingevolge
artikel 30 van de Archiefwet 1995.
Stand van zaken/de feiten

Wij herkennen de conclusies en aanbevelingen uit het verslag van de
gemeentearchivaris. We zijn verheugd om te lezen dat de archivaris heeft
geconstateerd dat er forse stappen zijn gezet op weg naar een volledig digitale
informatiehuishouding. Er is een kwaliteitssysteem ontwikkeld en er is een Handboek
Vervanging opgesteld. Daarnaast is het beheerinstrument I-navigator voor het
Documentair Structuurplan (DSP) aangeschaft en in de basis ingericht. Hiermee zijn
de belangrijkste basisvoorwaarden die nodig zijn om een verantwoorde
informatiehuishouding te voeren gerealiseerd. Bovendien is fors geïnvesteerd in de
kwaliteit en kwantiteit van de afdeling DIV.

Pagina 1/4
Vrdttói'irrtiP'aatfë'/ii'rflftrffifatre

A'

'JVJ

Ml*

Paptor

FSC FSC*C013230

Datum
Ons kenmerk

16 mei 2017
SBC/1849706

De implementatie van bovengenoemde systemen en instrumenten is nog niet volledig
doorgevoerd. Daar wij afhankelijk zijn van de uitrol van het Klant-, Zaak- en
Archiefsysteem (KZA) van Green Valley en de daarmee samenhangende uitfasering
van Mozaiek.
Wij herkennen de zorg die de gemeentearchivaris uit omtrent de vertraging van de
uitrol van het KZA. Daarom hebben wij begin van dit jaar de sturing, alsook de
aanpak van uitrol van dit project aangescherpt. Wij verwachten dat dit de benodigde
uitvoeringskracht genereerd.
Er worden tien aanbevelingen gedaan door de archivaris. Hieronder leest u onze
reactie.
Aanbeveling 1

Zorg voor een uniforme inrichting van het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem
conform het documentair structuurplan, het meta dataschema en de beheerregels
informatie- en archiefbeheer.
Voor het KZA systeem zijn inrichtingsprincipes vastgesteld die ten grondslag liggen
aan het DSP en de zaaktype catalogus. Hierbij geldt uniformiteit als belangrijk
uitgangspunt.
Aanbeveling 2

Implementeer het kwaliteitssysteem spoedig in het Klant-, Zaak- en Archiefsysteem
voordat het systeem in gebruik genomen wordt.
Het kwaliteitssysteem is beschikbaar en operationeel, het wordt nu ingezet voor het
le cluster van het KZA-systeem. Verdere implementatie hangt samen met de uitrol
van het KZA.
Aanbeveling 3

Een documentair structuurplan dient onverwijld te worden vastgesteld en
geïmplementeerd in het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem.
Het DSP is vastgesteld en de bijbehorende beheersoftware (I-navigator) is
aangeschaft en wordt gebruikt. Zoals eerder is vermeld hangt de verdere invoering
samen met de uitrol van het KZA. Op dat moment kunnen de processen per afdeling
tot op detailniveau worden opgenomen in de I-navigator.
Aanbeveling 4

Het is van groot belang dat het meta dataschema spoedig wordt geïmplementeerd in
het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem.
Het meta dataschema is beschikbaar en is ingezet bij de inrichting van het le cluster
KZA. Verdere implementatie hangt samen met de uitrol van het KZA.
Aanbeveling 5

Besteed ruim aandacht aan de bewustwording onder de medewerkers van de
veranderende manier van (digitaal) werken als gevolg van de implementatie van het
Klant- Zaak- en Archiefsysteem.
Bij de implementatie van het KZA wordt door het project ondersteuning geleverd in
de vorm van nazorg door de informatieadviseurs. Daarnaast voert DIV kwaliteits
controles uit. Ook is een communicatieplan vastgesteld waarbij communicatie over
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de gewenste werkwijze extra aandacht krijgt bij de uitrol. Tevens hebben de
leidinggevenden een spilfunctie om de implementatie van het KZA goed te begeleiden
en te sturen waar nodig.
Aanbeveling 6

Breng de gemeentearchivaris van Dordrecht in het kader van zijn onafhankelijke
toezicht rol nader op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het KZA-project (zie
paragraaf 4).
Wij zullen de gemeentearchivaris, indien nodig, advies vragen. Daarnaast zullen wij
toegang verlenen tot de relevante stukken.
Aanbeveling 7

Vul de functie van beleidsadviseur bij het team DIV-SCD zo spoedig mogelijk weer in.
In verband met het later invoeren van het KZA is ook gewacht met de invulling van
de functie van beleidsadviseur bij DIV. DIV heeft hiertoe besloten om deze
ontwikkeling af te wachten om zodoende na invoering van het KZA de juiste accenten
te kunnen leggen met betrekking tot de werving. Inmiddels is hieromtrent
duidelijkheid en zal de vacature in de le helft van 2017 worden opengesteld.
Aanbeveling 8

De dóórontwikkeling van het team DIV-SCD dient voortvarend te worden voortgezet
en er dient daarbij verder in het kennisniveau van de medewerkers te worden
geïnvesteerd.
De dóórontwikkeling van DIV is merkbaar. Nieuwe rollen, taken en verantwoordelijk
heden worden goed opgepakt en ingevuld. Daarnaast wordt ook de reguliere rol van
post digitaliseren en registeren en archiveren in het nieuwe KZA goed opgepakt.
Sinds de vorming van het nieuwe DIV team per 1 januari 2016 is er een uitgebreid
opleidingstraject gestart. Tevens is er aandacht voor de 'zachte' kant middels een
team-coachingstraject.
Wij menen, dat deze maatregelen ervoor zorgen dat het informatie- en archiefbeheer
voor de gemeente Dordrecht in 2017 nog verder op orde wordt gebracht.
Aanbeveling 9

Bewerk het tekeningenarchief in de kelder van het gebouw De Hellingen en breng dit
archief vervolgens over naar het Regionaal Archief Dordrecht.
Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak om het tekeningenarchief te
digitaliseren en over te brengen naar het Regionale Archief Dordrecht.
Aanbeveling 10

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.
De inventaris van de serie akten wordt op dit moment in het archiefbeheersysteem
ingevoerd. Waarna overbrenging naar de archiefbewaarplaats kan worden
uitgevoerd.
Kosten en dekking

De benodigde werkzaamheden vinden binnen de reguliere exploitatie plaats en/of
worden gefinancierd vanuit het project geld voor de vervanging van Mozaiek.
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Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Het verslag van de gemeentearchivaris, alsook onze reactie op de aanbevelingen,
zullen worden toegestuurd aan de provincie Zuid-Holland, conform artikel 2 van de
Bestuursovereenkomst met betrekking tot het interbestuurlijk toezicht.
Bijlagen

Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding
van de gemeente Dordrecht 2016.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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