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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.
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 31 oktober 2017 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

In vergadering
Besluit

Auditcommissie - woensdag 20 september 2017 20:00
De commissie dankt de gemeentearchivaris voor zijn nadere uitleg. De commissie zal de
wethouder vragen hoe de invoering van een nieuw klant-, zaak- en archiefsysteem
verloopt. Daarnaast vraagt de commissie de wethouder hoe de archivering van het
tekeningenarchief kan worden opgepakt.

In vergadering
Besluit

Auditcommissie - woensdag 7 juni 2017 20:30
De commissie besluit de RIB te agenderen voor bespreking en hiervoor ook de
gemeentearchivaris uit te nodigen.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 30 mei 2017 19:00
De commissie besluit deze brief door te geleiden naar de auditcommissie ter bespreking.
Daarbij komt tevens aan de orde de vraag van Beter Voor Dordt ten aanzien van
GreenValley. De commissie nodigt bij deze bespreking de gemeentearchivaris uit en zal
me hem tevens het gesprek voeren over informatieveiligheid.

