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Verslag van de gemeentearchivaris 2017

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. Ver
der schrijft de verordening voor dat de archivaris verslag uitbrengt aan het college van
burgemeester en wethouders betreffende de uitoefening van dit toezicht. Dit 'Verslag van
de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de gemeente
Dordrecht 2017' doe ik u hierbij toekomen.
Tot vorig jaar is informatie over het beheer van de gemeentelijke archiefbewaarplaats en
de daarnaar overgebrachte archieven summier opgenomen in het verslag van de gemeen
tearchivaris omtrent het toezicht op de gemeentelijke informatiehuishouding. Aangezien de
vakinhoudelijke verantwoordelijkheden in het verslag verloren dreigden te gaan, is besloten
om met ingang van 2017 inzake het beheer van de archiefbewaarplaats en de daarnaar
overgebrachte archieven een afzonderlijk jaarverslag van het Regionaal Archief Dordrecht
te maken. Dit verslag wordt beschouwd als bijlage bij het eerder genoemde verslag omtrent
het toezicht.
Verder geeft de afdeling DIV van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD-DIV) een stand
van zaken omtrent de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer door SCD-DIV zelf.
Dit verslag dient als tweede bijlage bij het verslag omtrent het toezicht op de informatie
huishouding.
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.
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Inleiding

Het toezicht op het informatie- en archiefbeheer bij de gemeente Dordrecht is ingevolge
de gemeentelijke Archiefverordening belegd bij de gemeentearchivaris. Conform artikel 14
van de Archiefverordening brengt de gemeentearchivaris verslag uit omtrent de uitoefe
ning van het toezicht op de informatiehuishouding aan het college van burgemeester en
wethouders van Dordrecht. Het college legt op zijn beurt middels dit jaarverslag verant
woording af aan de gemeenteraad omtrent dit toezicht ingevolge artikel 30 van de Archief
wet en artikel 8 van de archiefverordening.
Het verslag van de gemeentearchivaris omtrent de toestand van de informatiehuishouding
over 2017 is vervaardigd mede op grond van de zgn. 'Key Performance Indicators' (KPI's)1.
Deze KPI's zijn door de Vereniging van Nederlandse 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 regelge
ving zoals het Archiefbesluit en de Archiefregeling. De lijst met KPI's is ingevuld door het
team Documentaire Informatie Voorziening van het Service Centrum Drechtsteden (SCDDIV). Naast de ingevulde lijst, vormen de observaties van de archiefinspecteur gedurende
het jaar 2017 de basis van dit verslag.
Algemeen beeld van de stand van zaken

Begin 2017 is het Kwaliteitshandboek door het Drechtstedenbestuur vastgesteld. Hieruit
voortvloeiend zijn organisatorische maatregelen getroffen. In de formatie SCD-DIV zijn
twee kwaliteitsmedewerkers opgenomen en het kwaliteitssysteem is in 2017 geïmplemen
teerd. Ten behoeve van een goede implementatie van het Klant-, Zaak- en Archiefsysteem
(KZA) kunnen binnen de in 2016 aangeschafte I-Navigator de gemeentelijke werkproces
sen worden uitgevoerd, beschreven en beheerd. Tot nu toe zijn in de loop van 2017 acht
zaaktypen Burgerzaken live gegaan.
De gemeentearchivaris van Dordrecht heeft begin 2017 ingestemd met twee door SCDDIV vervaardigde handboeken vervanging: het Handboek Vervanging Archiefbescheiden
Drechtsteden en het Handboek Vervanging Personeelsdossiers Drechtsteden. De gemeen
tearchivaris heeft daarbij het college van burgemeester en wethouders geadviseerd om de
handboeken vast te stellen en de vervangingsbesluiten te nemen. In de loop van 2017
heeft het college daarvoor zorg gedragen.
Toch zijn niet alle plannen gerealiseerd. In 2017 had het KZA verder moeten worden uit
gerold in alle Drechtsteden. Hiermee zou de ordening, authenticiteit, context, toeganke
lijkheid en duurzaamheid van digitale archiefbescheiden gewaarborgd worden. Dit is echter
slechts deels gelukt. Aan het einde van 2017 is door omstandigheden het gehele KZAproject stil komen te liggen. Deze stagnatie is rechtmatig gezien onacceptabel: het KZAproject faciliteert de randvoorwaarde voor een volwaardig en rechtmatig digitaal archief
en hoe langer er niet aan deze randvoorwaarde wordt voldaan, hoe meer risico de ge
meente Dordrecht loopt. Wanneer het KZA niet verder wordt uitgerold, kan geen rechtma
tige duurzame archivering van digitale archiefbescheiden plaatsvinden en blijft het papie
ren archief daarom leidend. Concreet houdt dit in dat er binnen Dordrecht nog geen ver
vanging van de papieren archiefbescheiden door digitale reproducties mogelijk is en pa
pieren archieven gevormd moeten blijven worden. Ook kan de impasse 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.

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 ho
rizontale verantwoording in het kader van de in 2012 in werking getreden Wet Revitalisering generiek toezicht.
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Mede in het licht van de komende uitfasering van Mozaiek als gevolg van de implementatie
van het KZA, is het voor de zorgdrager in dat kader van belang zich te realiseren dat bij
lange na niet al het te bewaren archiefmateriaal is opgenomen in Mozaiek. Dit is de con
sequentie van de grote vrijblijvendheid in de afgelopen jaren om archiefbescheiden aan te
bieden aan SCD-DIV om te worden opgenomen in het archiveringssysteem. Op basis van
gedane constateringen naar aanleiding van inspecties bij en reguliere overleggen met een
aantal bij het Regionaal Archief Dordrecht aangesloten organisaties, is bij de archiefinspec
tie een sterk vermoeden gerezen dat ook op lokale afdelingsschijven en in persoonlijke
mailboxen in de afgelopen jaren archiefwaardige informatieobjecten zijn geplaatst die in
analoge vorm in een papieren dossier terecht moeten komen. Dit alles heeft tot gevolg
gehad dat de originele, centraal bij SCD-DIV gearchiveerde dossiers vaak niet compleet
zijn.
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. Om de overstap naar een volledig digitale archiefomgeving te kunnen maken,
moet het KZA-project zo spoedig mogelijk worden voortgezet en moeten verdere vertra
gingen worden voorkomen.
Aanbevelingen

Onderstaand vindt u een opsomming van de aanbevelingen met een verwijzing naar de
desbetreffende paragraaf.
•

Het KZA-project dient met de hoogste prioriteit te worden voorgezet, zodat volledig
digitaal werken en archiveren mogelijk wordt gemaakt (zie paragraaf 4).

•

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 (zie paragraaf 4).

•

Onderzoek waar en in welke mate in mailboxen en in afdelings- en andere schijven
archiefwaardige informatieobjecten zijn geplaatst en vul daaruit waar nodig te bewaren
papieren dossiers bij SCD-DIV aan met aan die dossiers gerelateerde archiefbescheiden
(zie paragraaf 3).

•

Voorkom verdere uitstel in het project 'Opschonen archief De Hellingen'. Stel financiële
middelen beschikbaar om de tekeningen en andere archiefbescheiden te laten bewer
ken en breng dit archief vervolgens over naar het Regionaal Archief Dordrecht (zie
paragraaf 6).

•

Dien bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verzoek tot uitstel van overbren
ging in voor de in de kelder van De Hellingen geplaatste tekeningen, bestekken en
uitvoeringsstukken (zie paragraaf 6).

•

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft het Handboek Ver
vanging Archiefbescheiden Drechtsteden en het Handboek Vervanging Personeelsdos
siers Drechtsteden vastgesteld. Maak de vervangingsbesluiten overeenkomstig de Al
gemene wet bestuursrecht bekend, zodat de besluiten in werking kunnen treden (zie
paragraaf 5).

•

Er dient een Strategisch Informatieoverleg (SIO) ingesteld te worden (zie paragraaf 2).

•

Voltooi de werkzaamheden die nodig zijn om de Archiefverordening en het Besluit In
formatiebeheer te kunnen actualiseren (zie paragraaf 1).
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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 arcfr/efbeheer vastgesteld op 30 oktober 2014 door het Overleg Netwerksecretaris
sen Drechtsteden. Dit document is behalve voor de gemeente Dordrecht ook geldig voor
de overige vijf Drechtsteden en de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.
De VNG heeft een nieuw model Archiefverordening 2017 en Beheerregeling informatiebe
heer opgesteld. Deze modellen zijn ontwikkeld om de juridische kwaliteit te verhogen en
zijn aangepast aan de gewijzigde wet- en regelgeving. SCD-DIV heeft in 2017 de huidige
Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer op basis van deze nieuwe modellen
aangepast en afgestemd met de archiefinspectie. In het nieuwe model van de Archiefver
ordening 2017 wordt onder meer beschreven hoe het Strategisch informatieoverleg (SIO)
wordt ingericht en wat de taken zijn. Zodra het SIO is ingericht kunnen de Archiefverorde
ning en het Besluit informatiebeheer aan respectievelijk de gemeenteraad en het college
van burgemeester en wethouders ter vaststelling worden voorgelegd.
Aanbeveling
Voltooi de werkzaamheden die nodig zijn om de Archiefverordening en het Besluit In
formatiebeheer te kunnen actualiseren.

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
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

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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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 SCD-DIV beschreven in het Kwaliteitshand
boek. Begin 2017 is het Kwaliteitshandboek door het college van burgemeester en wet
houders vastgesteld. Hieruit voortvloeiend zijn organisatorische maatregelen getroffen: in
de formatie SCD-DIV zijn twee kwaliteitsmedewerkers opgenomen (zie ook punt 10 van
dit verslag). Het kwaliteitssysteem is in 2017 geïmplementeerd.
Het SIO (zie paragraaf 1) is een wettelijke verplicht overlegorgaan dat in het Archiefbesluit
1995 is opgenomen. Het voorziet in een structureel overleg waarbij alle benodigde des
kundigheid op het gebied van de informatiehuishouding betrokken is. Vooralsnog beschikt
de gemeente niet over een SIO.
Aanbeveling
Er dient een strategisch informatieoverleg (SIO) ingesteld te worden.

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.
Ten behoeve van een goede implementatie van het Klant-, Zaak- en Archiefsysteem (KZA),
is door SCD-DIV in 2016 de applicatie I-Navigator aangeschaft. Binnen de I-Navigator
worden de gemeentelijke werkprocessen uitgevoerd, beschreven en beheerd. Tot nu toe
zijn in de loop van 2017 acht zaaktypen Burgerzaken live gegaan. In 2017 had het KZA
verder moeten worden uitgerold in alle Drechtsteden. Hiermee zou de ordening, authenti
citeit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid van de digitale archiefbescheiden binnen
de Drechtsteden gewaarborgd worden. Aan het einde van 2017 is echter door omstandig
heden het gehele KZA-project in een impasse terecht gekomen (zie paragraaf 4).
Mede in het licht van de komende uitfasering van Mozaiek als gevolg van de implementatie
van het KZA, is het voor de zorgdrager in dat kader van belang zich te realiseren dat bij
lange na niet al het te bewaren archiefmateriaal is opgenomen in Mozaiek. Dit is niet ge
waarborgd omdat er door de jaren heen een grote vrijblijvendheid is geweest om archief
bescheiden aan te bieden aan SCD-DIV om te worden opgenomen in het archiveringssys
teem. Op basis van gedane constateringen naar aanleiding van inspecties bij en reguliere
overleggen met een aantal bij het Regionaal Archief Dordrecht aangesloten organisaties,
is bij de archiefinspectie een sterk vermoeden gerezen dat ook bij andere organisaties op
lokale afdelingsschijven en in persoonlijke mailboxen in de afgelopen jaren archiefwaardige
informatieobjecten zijn geplaatst, die in analoge vorm in een papieren dossier terecht moe
ten komen. Het is van belang dat onderzocht wordt in hoeverre de te bewaren papieren
dossiers bij SCD-DIV compleet zijn en dat waar nodig met terugwerkende kracht dossiers
worden gevormd die worden gecompleteerd vanuit onder meer de digitale opslagmedia die
naast Mozaiek in gebruik zijn en zijn geweest.
Aanbeveling
Onderzoek waar en in welke mate in mailboxen en in afdelings- en andere schijven
archiefwaardige informatieobjecten zijn geplaatst en vul daaruit waar nodig te bewaren
papieren dossiers bij SCD-DIV aan met aan die dossiers gerelateerde archiefbescheiden.
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4. SPECIFIEKE EISEN AAN DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN

In het metadatamodel zijn eisen vastgesteld, voorzieningen getroffen en aanvullende ge
gevens ontworpen. Deze worden geïmplementeerd bij uitrol van de zaaktypen van het
KZA. Tot nu toe zijn er acht zaaktypen Burgerzaken live gegaan waarbij de eisen zijn
geïmplementeerd.
De audit die in 2017 zou plaatsvinden, waarbij onder andere onderzocht zou worden in
hoeverre het metadatamodel voldoet aan de gestelde eisen, is niet doorgegaan omdat het
KZA-project sinds medio december 2017 stil is komen te liggen. Deze stagnatie is recht
matig gezien onacceptabel: het KZA-project faciliteert de randvoorwaarde voor een vol
waardig en rechtmatig digitaal archief en hoe langer er niet aan deze randvoorwaarde
wordt voldaan, hoe meer risico de gemeente Dordrecht loopt. Wanneer het KZA niet verder
wordt uitgerold, kan geen rechtmatige duurzame archivering van digitale archiefbeschei
den plaatsvinden en blijft het papieren archief daarom leidend. Concreet houdt dit in dat
er binnen Dordrecht nog geen vervanging van de papieren archiefbescheiden door digitale
reproducties mogelijk is en papieren archieven gevormd moeten blijven worden. 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 verande
rende 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
Het KZA-project dient met de hoogste prioriteit te worden voorgezet, zodat volledig digitaal werken en archiveren mogelijk wordt gemaakt._______________________________
Het creëren, onderhouden en vergroten van de bewustwording bij de ambtenaren van de
gemeente Dordrecht 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.________________________________________________________

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 op grond van de vigerende selectielijst en beoor
deelt of te vernietigen bescheiden alsnog voor blijvende bewaring in aanmerking komen
vanuit het (cultuur)historisch belang.
In juli 2017 is een nieuwe selectielijst vastgesteld door de algemene rijksarchivaris namens
de minister van OCW. De Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 is
met terugwerkende kracht van toepassing op archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen
vanaf 1 januari 2017. De lijst geeft bewaartermijnen aan voor archiefbescheiden, is door
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de VNG ontworpen en door vrijwel alle gemeenten vastgesteld. SCD-DIV heeft alle dossiers
waarop de nieuwe selectielijst betrekking heeft met terugwerkende kracht voorzien van de
nieuwe bewaartermijnen.
In het jaar 2017 werd door de archiefinspectie machtigingen tot vernietiging verleend voor
archiefbescheiden vermeld in de volgende vernietigingslijsten van (deels voormalige) beheereenheden van de gemeente Dordrecht:
Vernietigingslijst

Bestuursdienst (BD) 2016
Publieksdiensten (PD) 2016
Stadsbestuurscentrum (SBC) 2016
Sector Stadsontwikkeling (SO) 2016
Sportbedrijf Dordrecht (SPD) 2016
Sport en Recreatie (SSR) 2016
Sportraad (SP) 2016
CULTCB personeelsdossiers 2014
SSC personeelsdossiers 2016
ST personeelsdossiers 2016
Griffie 2017
Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch (HB) 2017
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 2017
Onderwijs en Welzijn (OW) 2017
Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie (NDC) 2017
Sportbedrijf (SPD) 2017
Sport en Recreatie (SSR) 2017
Sector Stadsontwikkeling (SO) 2017
Vastgoedbedrijf Dordrecht (VGB) 2017
Projectmanagement (PM) 2017
Publieksdiensten (PD) 2017
Havenbedrijf 2017
Stadswerken (SW) 2017
Stadswerken (SW) 2017 aanvullende lijst

Machtiging
verleend op

16-01-2017
16-01-2017
16-01-2017
09-02-2017
09-02-2017
09-02-2017
09-02-2017
24-04-2017
24-04-2017
24-04-2017
25-04-2017
25-04-2017
25-04-2017
25-04-2017
25-04-2017
25-04-2017
25-04-2017
02-06-2017
02-06-2017
22-06-2017
30-06-2017
24-07-2017
24-07-2017
01-09-2017

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

Bescheiden betreffende de op 15 maart 2017 gehouden verkiezing
van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal:
- De pakken zoals bedoeld in de artikelen N2 en N9 van de Kieswet
Reisdocumenten:
- Bescheiden m.b.t. de aanvraag, verstrekking en uitreiking en aan
vraagformulieren zonder bijlage, periode 31-03-2016 t/m 31-03-2017
- Afhaalbewijzen, periode 25-03-2016 t/m 31-03-2017
- Reisdocumenten met bijlagen, periode 29-09-2005 t/m 29-09-2006
Rijbewijzen:
- Aanvraag en afgifte (inclusief vernieuwing), periode 31-08-2005 t/m
31-08-2006
- Afhaalbewijzen, periode 29-03-2016 t/m 31-03-2017
Verklaringen omtrent Gedrag:
- papieren en elektronische aanvraag, periode 28-09-2015 t/m 29-082016
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In 2016 zijn door het team SCD-DIV 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. Het
betreft de volgende handboeken:
Document

Datum advies gem. archivaris

Handboek Vervanging Personeelsdossiers Drechtsteden
Handboek Vervanging Archiefbescheiden Drechtsteden

19-12-2016
16-01-2017

De gemeentearchivaris van Dordrecht heeft met beide handboeken vervanging ingestemd
en het college van burgemeester en wethouders geadviseerd om de handboeken vast te
stellen en de vervangingsbesluiten te nemen. In de loop van 2017 heeft het college daar
voor zorg gedragen. Wel moeten de vervangingsbesluiten nog overeenkomstig de Alge
mene wet bestuursrecht bekend worden gemaakt, eerder kunnen zij niet in werking treden.
Aanbeveling
Maak de vervangingsbesluiten overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht bekend,
zodat de besluiten in werking kunnen treden.______________________________________

6. OVERBRENGING
PLAATS

VAN

ARCHIEFBESCHEIDEN

NAAR

DE

ARCHIEFBEWAAR

Ingevolge de Archiefwet dienen archiefbescheiden ouder dan 20 jaar te worden overge
bracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. In 2017 zijn twee series akten van de
gemeente Dordrecht overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats. Het betreft
de volgende bestanden:
ArchiefbestandPeriode

Akten voormalige Secretarie (SC)
Akten Stadsontwikkeling (SO)

(1602) 1835-1985
1985-2002 (2005)

De inventaris van de serie akten van de voormalige Secretarie is inmiddels ingevoerd in
het archiefbeheersysteem MaisFlexis en daardoor beschikbaar voor archiefonderzoek. De
inventaris van de serie akten van Stadsontwikkeling moet nog worden ingevoerd.
In de kelder van het gebouw De Hellingen bevindt zich in tientallen kasten het tekeningen
archief van onder andere Stadswerken en het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD). Ook
staan in dezelfde ruimte dozen met vooral tekeningen, bestekken en uitvoeringsstukken
uit de periode grofweg van 1920 tot 2004 van restauraties en verbouwingen van panden
die gemeentelijk eigendom zijn. Omdat lang niet alle tekeningen en andere archiefbeschei
den geïnventariseerd zijn, is niet precies bekend om wat voor bescheiden het hier gaat.
Wel is stilaan duidelijk dat in de betreffende archieven waardevolle tekeningen en docu
menten aanwezig zijn. Zo zijn stukken betreffende de verbouwing van Schouwburg Kunst
min uit 1928 aangetroffen. Verder staan er dozen in de kelder met stukken betreffende de
aanleg van diverse civiele werken zoals bruggen, kades en verbetering van polders in de
Biesbosch. Naast het feit dat de kelderruimte niet geschikt is voor duurzame opslag van
permanent te bewaren archiefbescheiden, vindt door het ontbreken van een goed beheer
geen controle plaats op bijvoorbeeld de uitlening van tekeningen, waardoor veel tekenin
gen na gebruik niet meer in de kasten worden teruggehangen.
In 2016 is het project 'Opschonen archief De Hellingen' opgestart. Begin 2017 is de pro
jectleider met pensioen gegaan en is er een andere projectleider aangewezen en opnieuw
een schouw in de kelder van de Hellingen verricht. Sindsdien is gedurende 2017 geen
voortgang in het project geboekt. Ondanks een herhaaldelijk verzoek om een stand van
zaken van dit project is door de archiefinspectie geen verdere informatie ontvangen.
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Aanbeveling
Voorkom verdere uitstel in het project 'Opschonen archief De Hellingen'. Stel financiële
middelen beschikbaar om de tekeningen en andere archiefbescheiden te laten bewerken
en breng dit archief vervolgens over naar het Regionaal Archief Dordrecht.____________
De Archiefwet schrijft voor dat voor permanente bewaring in aanmerking komende archief
bescheiden na 20 jaar moeten worden overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaar
plaats. Wanneer aan deze overbrengingsplicht niet voldaan kan worden, dient de zorgdra
ger een verzoek om uitstel van overbrenging in te dienen. Mocht met betrekking tot het
project 'Opschonen archief De Hellingen' geen spoedige voortgang mogelijk zijn dan dient
het college als zorgdrager bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verzoek tot uitstel
van overbrenging in te dienen, aangezien het overgrote deel van de in de kelder van De
Hellingen aanwezige tekeningen veel ouder zijn dan 20 jaar.
Aanbeveling
Dien bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verzoek tot uitstel van overbrenging
in voor de in de kelder van De Hellingen geplaatste tekeningen, bestekken en uitvoeringsstukken.___________________________________________________________________

7. ARCHIEFBEWAARPLAATSEN, ARCHIEFRUIMTEN EN E-DEPOTS

SCD-DIV heeft in 2017 een ongedierteprotocol opgesteld waarin vastgelegd is hoe en hoe
vaak er in de archiefruimten op ongedierte wordt gecontroleerd. De controles zullen vanaf
1 januari 2018 worden vastgelegd in een schema. Deze controles worden door SCD-DIV
gedaan. Om ongedierte te voorkomen is het van groot belang dat de archiefruimten schoon
zijn. Hiertoe is een schoonmaakprotocol opgesteld waarin aangegeven is hoe, wat en wan
neer moet worden schoongemaakt. Beide protocollen worden aan de contramal gestuurd.
De contramal wordt op de hoogte gehouden van de ongediertemonitor.
De ontwikkelingen in 2017 rond het inrichten van een e-depot voor de gemeente Dordrecht
en de bij het Regionaal Archief Dordrecht aangesloten gemeenten en openbare lichamen
worden geschetst in het verslag van de gemeentearchivaris inzake het beheer van de ar
chiefbewaarplaats en de daarnaar overgebrachte archieven (bijlage 1).

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 op de stu
diezaal worden geraadpleegd voor zover er geen openbaarheidsbeperkingen zijn opgeno
men. Zie voor meer details het verslag van de gemeentearchivaris inzake het beheer van
de archiefbewaarplaats en de daarnaar overgebrachte archieven (bijlage 1).

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
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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 SCD-DIV. Met een
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. Onder
staand volgt een overzicht van de functies en de omvang van het team SCD-DIV:
Functie

fte

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

1
1

Totaal

AA___________

74
2
2
2
3
A15_________
3,26
27,11

Sinds 1 juli 2017 is een externe adviseur ingehuurd die (beleids)adviestaken op gebied van
het informatie- en archiefbeheer op zich neemt.
Aldus vastgesteld d.d. & maart 2018
De gemeentearchivaris van Dordrecht,

drs. T.J. de Bruijn

4 waarvan 2 fte vooralsnog tijdelijk
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Inleiding

Op grond van de Archiefverordening is de gemeentearchivaris verplicht om het College
van Burgemeester en Wethouders jaarlijks verslag te doen van het beheer van de
archiefbewaarplaats en de daarnaar overgebrachte archieven. Tot vorig jaar is deze
informatie in een meer beknoptere vorm opgenomen in het verslag van de gemeente
archivaris omtrent het toezicht op de gemeentelijke informatiehuishouding. Aangezien
de vakinhoudelijke verantwoordelijkheden in het verslag verloren dreigden te gaan, is
besloten om met ingang van 2017 een afzonderlijk jaarverslag van het Regionaal Ar
chief Dordrecht te maken. Dit komt als bijlage bij het eerder genoemde verslag op het
toezicht.
1.

Algemeen

Op 1 januari 2017 zijn W.M. (Wim) Koole en J.W.F. (Jan Willem) Nieuwold als archivisten in dienst getreden. In juni van dat jaar is papierrestaurator H.A. (Han) Kuipers
na ruim 36 jaar met pensioen gegaan. Hij is op 1 oktober opgevolgd door V. (Vera)
Ke ijzers.
Op 12 en 13 juni zijn in samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Archivarissen
in Nederland de KVAN-studiedagen in het Energiehuis te Dordrecht georganiseerd. In
deze twee dagen bezochten bijna zeshonderd archivarissen en informatiespecialisten
de stad om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen inzake het thema
Publiek!? De algemene strekking is dat het een zeer geslaagd congres is geweest.
Het Regionaal Archief Dordrecht neemt actief deel aan de landelijke expertgroep
Websitearchivering. In dit gremium proberen archivarissen en bibliothecarissen niet
alleen hun vakinhoudelijke krachten te bundelen maar ook inzichtelijk te maken welke
instellingen bezig zijn met de archivering van welke websites. Een nationaal register
van gearchiveerde websites is een van de eerste concrete producten die de expert
groep gaat opleveren. Daarnaast houdt de groep zich bezig met het beantwoorden van
complexe vraagstukken die zich bij de participerende organisaties aandienen.
Ook zijn er weer twee vergaderingen belegd met de Klankbordgroep, waarin het Re
gionaal Archief Dordrecht in gesprek gaat met vertegenwoordigers van een aantal ge
bruikersgroepen van het archief. De bijeenkomsten worden vooral gebruikt voor een
onderlinge uitwisseling van informatie over activiteiten en het bespreken van verbeterpunten aan de website en studiezaal.
In 2017 is de uitvoering van de Auteurswet en daarmee het digitaal beschikbaar stellen
van beeld en informatie via de website weer uitgebreid op de agenda van het Neder
landse archiefwezen terecht gekomen. De verwachting is dat in 2018 forse stappen op
dit terrein zullen worden gezet. Verder is en wordt er volop geanticipeerd op de overgang naar een volledig digitale en duurzame manier van archiveren, de gevolgen van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt en
de invoering van de Omgevingswet die in 2020-2021 op het programma staat.
2.

Archiefinspectie en advisering

In 2017 zijn de archiefinspecteurs vele malen om advies gevraagd, zoals over het
opstellen van een Handboek Vervanging, over hoe de archieven in een goede, toegan
kelijke en geordende staat moeten worden overgebracht, de digitalisering van archief
bestanden, de nieuwe selectielijst en de invoering van een Klant-, Zaak- en Archief
systeem in de Drechtsteden. Daarnaast zijn er onder andere integrale inspecties uit
gevoerd bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Sociale Dienst Drechtsteden
en facetinspecties bij de gemeentelijke griffies en in de archiefruimten.
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Door de voortschrijdende digitalisering is de inrichting van een e-depot steeds urgenter
geworden. Het Regionaal Archief Dordrecht heeft na een gedegen onderzoek een visie
op dit onderwerp ontwikkeld. Gelet op de kosten, kennis en kwetsbaarheid is ons ad
vies om aansluiting te zoeken bij het e-depot van het Stadsarchief Rotterdam. Deze
visie is in de eerste maanden van 2017 met de gemeentesecretarissen van Dordrecht
en alle regiogemeenten gedeeld. Aangezien de reacties (zeer) positief waren, is er in
oktober een gesprek geweest met de gemeentearchivaris van Rotterdam. Deze onder
steunt het initiatief van harte. In 2018 zal onderzocht worden wat nodig is om tot een
daadwerkelijke aansluiting te komen.
3.

Acquisitie

In 2017 is de collectie van het Regionaal Archief Dordrecht met ongeveer 300 strek
kende meter gegroeid. Het betreft zowel overheids- als particuliere archieven uit Dor
drecht en de regiogemeenten, waarmee een dienstverleningsovereenkomst is geslo
ten. Daarnaast is ook de Beeldcollectie, Archiefbibliotheek en de Collectie Bewegend
Beeld en Geluid met een aantal omvangrijke collecties en objecten aangevuld. De be
langrijkste aanwinsten worden hieronder vermeld.
Aanwinsten aan archieven
Collectie van eigendomsbewijzen van de Gemeente Dordrecht (archief 1245)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Sliedrecht (archief 1250)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Zwijndrecht (archief 1264)
Gemeentelijke Brandweer te Alblasserdam (archief 1274)
Collectie van Hinderwetvergunningen van de Gemeente Alblasserdam (archief 1275)
Collectie van rapporten van bodemonderzoeken in de Gemeente Alblasserdam (archief
1276)
Nederlandse Hervormde Gemeente van Sliedrecht (archief 1277)
Collectie van bouwtekeningen van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (archief 1278)
Tesselschade Arbeid Adelt, Afdeling Dordrecht (archief 1281)
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (archief 1282)
Collectie van bescheiden met betrekking tot de ornitholoog T. Lebret (archief 1284)
Collectie van bescheiden met betrekking tot de boekhandelaar B.M. van Duimen (ar
chief 1285)
Interkerkelijke Cantorij 'Cantate Domino' (archief 1286)
Galerie 'Intermezzo' (archief 1288)
Vrije Evangelische Gemeente van Dordrecht (archief 1300)
Muziektheater 'Hollands Diep' (archief 1301)
Omvangrijke aanvullingen van de Handschriftenverzameling (archief 150)
Stukken betreffende Rokus Barendregt van der Gijp en aan hem verwante geslachten
Stukken betreffende de geslachten Crena de longh en Boonen
Stukken betreffende het geslacht Van Boetzelaer
Briefwisseling tussen de beeldend kunstenaars Ger Boonstra en Will Ferweda
Omvangrijke aanvullingen van de Beeldcollectie (archief 552 en 1280)
Fotocollectie van F. van Rijen
Fotocollectie van H. Veenstra
Collectie van de ontwerper L. Akkermans
Fotocollectie betreffende de geslachten Crena de longh en Boonen
Fotocollectie van de Sector Stadsontwikkeling van de gemeente Dordrecht
Omvangrijke aanvullingen van de Archiefbibliotheek (archief 489)
Nieuwe publicaties betreffende Dordrecht en de regio Zuid-Holland Zuid
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Boekencollectie van de gemeente Liesveld

Omvangrijke aanvullingen van de Collectie Bewegend beeld en geluid (archief 548 en
549)
Collectie betreffende het geslacht Van Boetzelaer
Collectie betreffende poppenspeelster Dorris Boelaart
Filmcollectie betreffende het Leger des Heils
Geluidscollectie betreffende de raadsvergaderingen in Alblasserdam, Papendrecht,
Sliedrecht en Strijen
4.

Toegankelijkheid

In 2017 is een groot aantal aanvullingen op archieven beschreven en daarmee toe
gankelijk gemaakt via de website. Daarnaast is een aantal kleine archieven geïnven
tariseerd en zijn overheidsarchieven in een geordende en toegankelijke staat, dus met
een inventaris overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
Zo zijn er inventarissen gemaakt op:
Collectie van eigendomsbewijzen van de Gemeente Dordrecht (archief 1245)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Sliedrecht (archief 1250)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Zwijndrecht (archief 1264)
Gemeentelijke Brandweer te Alblasserdam (archief 1274)
Collectie van Hinderwetvergunningen van de Gemeente Alblasserdam (archief 1275)
Collectie van rapporten van bodemonderzoeken in de Gemeente Alblasserdam (archief
1276)
Nederlandse Hervormde Gemeente van Sliedrecht (archief 1277)
Collectie van bouwtekeningen van de Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (archief 1278)
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (archief 1282)
Collectie van bescheiden met betrekking tot de ornitholoog T. Lebret (archief 1284)
Met inzet van vrijwilligers en de commentaren van bezoekers van de Beeldbank zijn
weer vele afbeeldingen beschreven en daarmee beter toegankelijk gemaakt. Daar
naast is er een aantal digitale collecties aan de Beeldbank toegevoegd, waardoor er nu
ongeveer 170.000 foto's, prenten, kaarten, negatieven etc. gratis te raadplegen en te
downloaden zijn. De Beeldbank is onder andere aangevuld met:
Beeldcollectie Molenwaard
Collectie H.C. Jorissen
Collectie F. Rijsdijk-Boss
Collectie F. van Rijen
Collectie Visser en Smit
Collectie J.A. van der Vorm
Een grote groep vrijwilligers is doorgegaan met het nader ontsluiten van de burgerlijke
stand en de notariële akten van Dordrecht. Het indiceren van de geboorte- en overlij
densakten zal in 2018 worden afgerond. Een van de vrijwilligers is actief op het gebied
van institutioneel onderzoek. Deze gegevens, waardoor de geschiedenis van een in
stelling duidelijk wordt, worden aan de archieftoegangen gekoppeld.
5.

Restauratie en conservering

Op het restauratieatelier aan de Vest is een groep vrijwilligers doorgegaan met het
conserveren en herverpakken van archieven in zuurvrije omslagen en dozen. Daar
naast is een van de restauratoren bezig met het afronden van het charterproject. Alle
charters zijn dan niet alleen gerestaureerd en opnieuw opgezet op zuurvrij karton maar
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ook gedigitaliseerd, zodat het transport van deze kwetsbare objecten tot een minimum
beperkt kan blijven.
Daarnaast is met de restauratie van de in 2014 herontdekte 'reuzenkaart' die een
beeld geeft van de Zuid-Hollandse of Groote Waard voor de Sint-Elisabethsvloed ge
start. De kaart is ongeveer 3,75 bij 1,90 meter groot, gemaakt door Cornelis Schilder
en dateert uit ongeveer 1540. Het is daarmee de oudste kaart in de beeldcollectie van
het Regionaal Archief Dordrecht. Vanwege de omvang van het object wordt de restau
ratie uitgevoerd door Art Conservation te Vlaardingen.
Het restaureren en opnieuw opzetten van de Gemeentelijke Prentverzameling is weer
opgepakt. Het gaat hierbij met name om de grootformaat tekeningen, prenten en
aquarellen en de zeer grote formaten. In 2018 zal een restauratieplan voor alle papie
ren objecten in de Collectie Dordrecht worden opgesteld. De papierrestauratoren zijn
tevens ingezet bij de inrichting van enkele tentoonstellingen in het Dordrechts Museum
en Huis Van Gijn en het gereed maken van objecten voor (internationale) uitleningen.
6.

Archiefbewaarplaats

Door de inhaalslag die bij de overbrenging van overheidsarchieven wordt gemaakt,
beginnen de archiefdepots in de archiefbewaarplaats aan Jade 400 vol te raken. In
2017 is een projectplan opgesteld om te komen tot een herinrichting van het Stads
depot, zodat we tot 2030 over voldoende ruimte kunnen beschikken. In 2018 zal met
de daadwerkelijke uitvoering worden gestart, waarbij ook de museale en archeolo
gische depots worden meegenomen.
In 2017 is een deel van de klimaatinstallatie vervangen, waardoor we duurzamer en
energiezuiniger aan de klimatologische eisen die in de Archiefregeling zijn gesteld,
kunnen voldoen.
7.

Studiezaal en dienstverlening

In Het Hof van Nederland is ook de studiezaal van het Regionaal Archief Dordrecht
gehuisvest. Uit de bezoekaantallen blijkt dat belangstellenden in de geschiedenis van
Dordrecht en de regio de studiezaal en website goed weten te vinden. Daarnaast wor
den er per maand gemiddeld zo’n 200 vragen die per mail of telefonisch binnenkomen
door de studiezaalmedewerkers afgehandeld.
Alle archiefinventarissen zijn beschikbaar via de website van het Regionaal Archief
Dordrecht. De archiefbescheiden kunnen kosteloos fysiek worden geraadpleegd in de
studiezaal. De digitale afbeeldingen zijn sinds eind 2015 via de website van het Regi
onaal Archief Dordrecht gratis te raadplegen en te downloaden.
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de bezoekcijfers van het Regionaal
Archief Dordrecht in 2017 in vergelijking met die van 2015 - 2016.
Bezoekcijfers van de studiezaal
2015
2016
2017

Bezoeken
2.390
2.825
2.713

Aanvragen voor de studiezaal
2016
2017

Aangevraagde stukken
10.433
8.891
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Bezoekcijfers van het Regionaal Archief Dordrecht via archieven.nt
Zoekacties
Paginaweergaves
693.044
2015
3.812.325
2016
927.478
7.516.801
2017
870.063
4.576.039
Bezoekcijfers van de Beeldbank
Bezoeken
Paginaweergaves
2015
197.596
3.367.237
2016
100.853
1.859.086
2017
99.339
2.507.169
NB
Tot en met 2015 betreft het de gehele website en niet alleen de Beeldbank.
8.

Website

In 2017 is de website voor een groot deel opnieuw vormgegeven en geactualiseerd.
Hierdoor staan onderwerpen weer op een logische wijze bij elkaar, zijn de zoekwijzers
aangepast en vernieuwd en zijn op diverse plekken helpteksten geplaatst. In samen
werking met de Dordtse Academie en de Vereniging 'Oud-Dordrecht' is er weer een
groot aantal lemmata aan het Dordts Biografisch Woordenboek toegevoegd.
De virtuele tentoonstellingen over de Eerste Wereldoorlog (De Grote Oorlog) en de
cholera-epidemie uit 1866 {Krijg de kolere!) zijn afgerond en onder de rubriek Verbor
gen verhalen te bekijken. Tevens is er een start gemaakt met een nieuwe virtuele
tentoonstelling over 175 jaar Dordrechts Museum.
9.

Tentoonstellingen, publicaties en educatie

In 2017 is deelgenomen aan twee grote tentoonstellingen in het Dordrechts Museum,
namelijk Spiegel voor het Heden over 125 jaar Vereniging 'Oud-Dordrecht' en Verstild
Dordrecht, waarin aan de hand van foto's een beeld wordt geschetst van Dordrecht in
de tijd van Jongkind. In dit kader is er ook een publicatie verschenen met de titel
Verstild Dordrecht. Op de drempel van de twintigste eeuw, waarin de geschiedenis van
de fotografie en een selectie van de foto's is opgenomen.
Op 24 juni is er weer een Open Archiefdag georganiseerd. Medewerkers vertelden in
korte lezingen onder andere iets over hoe onderzoek verricht kan worden naar fami
liegeschiedenis, hoe je schades kan herkennen en over de ontwikkeling van het schrift.
Ook werden er verhalen op zaal verteld bij De Fonkeling en De Overtuiging, onderdelen
van de vaste opstelling in het Hof van Nederland. De dag is door ruim 250 belangstel
lenden bezocht. Op 30 september was er voor de tweede keer een Open Stadsdepot.
Bijna zestig geïnteresseerden kregen een rondleiding door de archiefdepots en konden
volop vragen stellen.
In het kader van de Maand van de Geschiedenis is op 21 oktober een Avond van de
Geschiedenis in het Hof van Nederland georganiseerd. Op een ludieke manier maar
met een serieuze ondertoon is het thema Geluk onder de aandacht gebracht. Ruim
350 bezoekers kwamen op de avond af, die ook ruime aandacht kreeg in de lokale
pers en op de sociale media. Op elke eerste donderdag van de maand vindt op de
studiezaal de workshop Zoeken in het archief plaats. Belangstellenden in archiefon
derzoek kunnen hier met hun onderzoeksvragen terecht.
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Servicecentrum
Drechtsteden
Bijlage 2
Jaarverslag van DIV-SCD over het beheer van niet overgebrachte informatie en archiefbescheiden
over het jaar 2017 van de gemeente Dordrecht

door: E.G. Bomas-Wolbersen, kwaliteitsmedewerker DIV-SCD

1. Lokale regelgeving

De VNG heeft een nieuw model Archiefverordening 2017 en Beheerregeling informatiebeheer
opgesteld. Deze modellen zijn ontwikkeld om de juridische kwaliteit te verhogen en zijn aangepast
aan de gewijzigde wet- en regelgeving.
DIV heeft in 2017 de huidige Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer aangepast op basis
van de nieuwe modellen en afgestemd met de archiefinspectie.
In het nieuwe model van de Archiefverordening 2017 wordt onder meer beschreven hoe het
Strategisch informatieoverleg (SIO) wordt ingericht en wat de taken zijn. Zodra het SIO is ingericht
kunnen de Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer ter vaststelling aan respectievelijk de
gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders worden voorgelegd.
2. Interne kwaliteitszorg en toezicht

Handboeken
Het nieuwe Klant-, Zaak- en Archiefsysteem Drechtsteden (KZAD) geeft de Drechtsteden de
mogelijkheid volledig digitaal te gaan werken. Hiervoor is het nodig de papieren documenten te
vervangen door hun digitale kopie waarbij deze digitale kopie de status van origineel overneemt. Om
dit vervangingsproces op een verantwoorde wijze te laten verlopen moet er een handboek
vervanging worden vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders.
Voor het project digitaliseren Personeelsdossiers is een apart handboek geschreven.
Met het vaststellen van deze handboeken en het nemen van besluiten tot vervanging wordt volledig
digitaal werken en digitaal archiveren binnen de Drechtsteden mogelijk gemaakt.
Om de kwaliteit van informatie en het beheer hiervan te borgen is een kwaliteitssysteem ingericht
dat is beschreven in het Kwaliteitshandboek voor de Drechtstedenorganisaties. Hiermee kan
structureel de kwaliteit van de informatiehuishouding getoetst en verbeterd worden. Met de
inrichting van dit kwaliteitssysteem voldoen de Drechtstedenorganisaties aan de wettelijke
verplichting die is gesteld in de Archiefregeling, artikel 16.
Het Handboek vervanging archiefbescheiden Drechtsteden en het Kwaliteitshandboek voor de
Drechtstedenorganisaties zullen tegelijkertijd met de uitrol van de zaaktypen van het nieuwe KZAD
worden geïmplementeerd en zijn tot nu toe van toepassing op de 8 zaaktypen van Burgerzaken.
Op basis van het Kwaliteitshandboek zal in het 2e halfjaar van 2018 een audit plaatsvinden om te
toetsen of het beheer op de archiefbescheiden aan de eisen van het kwaliteitssysteem voldoet.
Tijdstip van de audit is wel afhankelijk van de planning en realisering uitrol KZAD.
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In 2017 zijn de volgende handboeken ter vaststelling voorgelegd:
Handboek vervanging personeelsdossiers Drechtsteden
Handboek vervanging archiefbescheiden Drechtsteden
Kwaliteitshandboek voor de Drechtstedenorganisaties.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht heeft de handboeken
vastgesteld. De vervangingsbesluiten dienen overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht
bekend te worden gemaakt, eerder kunnen zij niet in werking treden.
Ongediertemonitor
DIV heeft in 2017 een ongedierteprotocol opgesteld waarin vastgelegd is hoe en hoe vaak er in de
archiefruimten op ongedierte wordt gecontroleerd. De controles zullen vanaf 01-01-2018 worden
vastgelegd in een schema. Deze controles worden door DIV gedaan.
Om ongedierte te voorkomen is het van groot belang dat de archiefruimten schoon zijn. Hiertoe is
een schoonmaakprotocol opgesteld waarin aangegeven is hoe, wat en wanneer moet worden
schoongemaakt.
Beide protocollen worden met de contramal besproken. De contramal wordt op de hoogte gehouden
van de uitkomsten van de ongediertemonitor.

3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden

De l-navigator is aangeschaft en wordt gedurende de implementatie van het project KZAD ingericht.
De l-navigator is een instrument waarmee het DSP van de organisatie wordt beheerd. Het beheer
vindt plaats op alle gemeentelijke processen, zowel de interne processen als de dienstverlenende
processen.
Erfenis "Mozaïek archiveren"
In het jaarverslag over 2016 werd gemeld dat niet al het te bewaren archiefmateriaal in analoge
vorm is opgenomen in fysieke dossiers. In Mozaiek staan veel uploads en ook op de afdelingsschijven
en persoonlijke mailboxen staat veel archiefwaardig materiaal.
Deze constatering heeft er niet toe geleid dat er meer archiefmateriaal is aangeboden bij DIV.
De zorgdrager is zelf verantwoordelijk voor de compleetheid van zijn dossiers, maar er is een te grote
vrijblijvendheid om archiefbescheiden ter archivering aan te bieden.

4. Digitale archiefbescheiden

Metadatamodel
In het metadatamodel zijn eisen vastgesteld, voorzieningen getroffen en aanvullende gegevens
ontworpen. Deze worden geïmplementeerd bij uitrol van de zaaktypen van het KZAD. Tot nu toe zijn
er 8 zaaktypen Burgerzaken live waarbij de eisen zijn geïmplementeerd.
Audit
De audit die in 2017 zou plaatsvinden, waarbij onder andere onderzocht zou worden in hoeverre het
metadatamodel voldoet aan de gestelde eisen is niet doorgegaan omdat het KZAD niet verder is
uitgerold. Planning is nu om dit 2e kwartaal 2018 te doen, maar dit is wel afhankelijk van de uitrol
van het KZAD. Er moeten genoeg zaaktypen zijn uitgerold om een representatieve audit te kunnen
doen.
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Digitale personeelsdossiers
Eind 2016 is het project schonen en digitaliseren van papieren personeelsdossiers afgerond; de
personeelsdossiers zijn per 01-01-2017 volledig digitaal beschikbaar.

Migratie DMS-en
Er is een plan van aanpak gemaakt voor de migratie van alle DMS-en en andere informatieobjecten
waar inventarissen zijn opgenomen naar Alfresco. De migratie start in 2018 en wordt gefaseerd
uitgevoerd.
Websitearchivering
Op 1 januari 2017 is de Nieuwe Selectielijst (zie hoofdstuk hieronder) van kracht geworden. Hierin
wordt o.a. verplicht websites permanent te bewaren. In een werkgroep waar o.a. DIV aan deelneemt
wordt nagedacht over de manier waarop deze kunnen worden gearchiveerd en worden
demonstraties door leveranciers gegeven.

5. Vernietiging

Nieuwe selectielijst
In juli 2017 is een nieuwe Selectielijst vastgesteld door de algemene rijksarchivaris namens de
minister van OCW. "De Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017" is met
terugwerkende kracht van toepassing op archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari
2017. De lijst geeft bewaartermijnen aan voor archiefbescheiden, is door de VNG ontworpen en
door vrijwel alle gemeenten vastgesteld.
DIV heeft alle dossiers waarop de nieuwe selectielijst betrekking heeft met terugwerkende kracht
voorzien van de nieuwe bewaartermijnen.
Regulier
De vernietiging van de archiefbescheiden voor het jaar 2017 is volledig afgerond en de voorbereiding
voor de vernietiging van 2018 is opgestart.
Mozaïek
In 2018 wordt een begin gemaakt met de vernietiging van de numerieke reeksen uit Mozaiek. Er is
met de archiefinspectie overeenstemming bereikt over een representatieve vernietigingslijst op basis
waarvan de gemeentearchivaris toestemming tot vernietiging kan verlenen.

6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de openbare archiefbewaarplaats

Stand van zaken naar aanleiding van het verslag van 2016
Bestand
Aktenarchief
Tekeningenarchief
Diverse curiosa (foto's, boeken e.d.)

KPI 2016
6
6

Periode
1885-1920

Stand van zaken
Overgebracht
Niet duidelijk
Overgebracht
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7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots

De gemeente Papendrecht en de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden maken voor hun
permanent te bewaren archiefbescheiden gebruik van de goedgekeurde archiefruimte van de
gemeente Dordrecht.

8. Ter beschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden

Zie bijlage 1 jaarverslag RAD.

9. Rampen, calamiteiten en veiligheid

DIV zal in 2018 het calamiteitenplan actualiseren en aan de colleges ter vaststelling voorleggen.

10. Middelen en mensen

Dóórontwikkeling van de afdeling DIV heeft in 2017 verder vorm gekregen. Enerzijds de 'traditionele'
DIV taken in het primaire proces en anderzijds de nieuwe informatiemanagement en adviestaken.
In 2017 is de, beperkte, uitrol van het KZAD goed opgepakt binnen DIV, er zijn nieuwe
werkinstructies tot stand gekomen voor het scannen en registeren met vervanging.
Kwaliteitscontroles hierop hebben 1 op 1 plaats kunnen (100% controle) vinden juist door de
beperkte omvang van de nieuwe zaaktypen (8 stuks).
Het blijkt dat er continue aandacht voor nodig is om alle partijen van het belang van juistheid en
compleetheid te overtuigen. De klant heeft hierbij de meeste aandacht nodig, dit wordt naar de
toekomst toe nog een uitdaging. DIV kan blijven signaleren maar uiteindelijk zal de lijn het goed op
moeten pakken.
Bij de totstandkoming van de nieuwe zaaktypen binnen KZAD heeft DIV een prominente rol in
kunnen nemen, door het goed inzetten van de l-navigator in combinatie met gedegen advies.
Door het KZAD heeft de informatiemanagement tak binnen DIV zich kunnen profileren bij de
klantenorganisaties. Deze klantenorganisaties weten DIV nu ook veel beter te vinden voor niet KZAD
gerelateerde zaken.
Belangrijk voor de dóórontwikkeling is wel dat het KZAD een doorstart gaat maken.
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