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inzake Verslag van de gemeentearchivaris

omtrent het toezicht op de informatiehuishouding van de
gemeente Dordrecht 2017.

Samenvatting

In maart 2018 is het rapport van de gemeentearchivaris over de toestand van de
informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht ontvangen. Wij herkennen de
conclusies en aanbevelingen uit het verslag. Wij zijn het met archivaris eens dat
het Klant- Zaak- en Archiefproject ( = KZA) met hoogste prioriteit afgerond dient te
worden. Hierom is eind 2017 besloten de invoeringsstrategie te herijken en de
invoering tijdelijk stop te zetten. Onlangs hebben wij een besluit genomen over het
vervolgtraject. Waarbij wij inzetten op een volledige invoering in 2018.
Bovendien nemen wij dit jaar een aantal specifieke maatregelen om ervoor te
zorgen dat het informatie- en archiefbeheer voor de gemeente Dordrecht in 2018
verder op orde wordt gebracht.
Inleiding

In maart 2018 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.
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

Er worden acht aanbevelingen gedaan door de archivaris. Hieronder leest u onze
reactie.
Aanbeveling 1
Het KZA-project dient met de hoogste prioriteit te worden voortgezet, zodat volledig
digitaal werken en archiveren mogelijk wordt gemaakt.
Reactie:

De invoering van het Klant-Zaak-Archief-Systeem is een zeer belangrijke ontwikkeling.
Dit project zorgt er voor dat de kwaliteit van ons archief op het door de wet vereiste
niveau worden gebracht en onze digitale dienstverlening een kwaliteitsimpuls krijgt. Het
gaat hier om een complex regionaal project met als opdracht om onder meer het huidige
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Mozaïek maatwerk om te zetten naar één regionale uniforme oplossing.
Dit uniformeren en passend maken aan de lokale werkwijze kost veel tijd. Wij hebben
vorig jaar geconstateerd dat de manier waarop dit systeem regionaal wordt ingevoerd
een zeer lange doorlooptijd kent. Hierom is eind 2017 besloten de invoeringsstrategie te
herijken en de invoering tijdelijk stop te zetten. Onlangs hebben wij een besluit
genomen over het vervolgtraject. Waarbij wij inzetten op een volledige invoering in
2018.
Aanbeveling 2

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.
Reactie:

Wij zullen bij de implementatie van het KZA verandermanagement inregelen om onze
medewerkers te helpen bij de nieuwe manier van werken. Ook de kwaliteitscontroles die
SCD-DIV uit gaat voeren op de volledigheid en juistheid van de dossiers zal hierbij
ondersteunend zijn. Uiteindelijk is en blijft het de verantwoordelijkheid van de
lijnorganisatie om ervoor te zorgen dat de zaken volledig worden gearchiveerd. SCD-DIV
voert hierbij een monitorende functie uit.

Aanbeveling 3

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.
Reactie:

In het jaarverslag over 2016 werd al gemeld dat mogelijk niet al het te bewaren
archiefmateriaal in analoge vorm is opgenomen in fysieke dossiers. In Mozaïek staan
veel uploads en ook op de afdelingsschijven en persoonlijke mailboxen staat mogelijk
archiefwaardig materiaal. Het is niet ondenkbaar dat hierdoor informatie ontbreekt die
van belang is in het kader van de bedrijfsvoering dan wel van belang is als cultureel
erfgoed.
Wij hebben SCD-DIV gevraagd dit vraagstuk in kaart te brengen en advies te geven hoe
we deze problematiek kunnen aanpakken. Ook bij de invoering van het KZA zullen we
bezien of we de gestructureerde data kunnen converteren.

Aanbeveling 4

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.
Reactie:

Zoals vorig jaar aan U gemeld is dit project vorig jaar in verband met de reorganisatie
vertraagt. Dit project is onlangs gestart en zal naar verwachting eind 2018 worden
afgerond.
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Aanbeveling 5

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.
Reactie:

Wij zullen dit uitstel voor dit jaar aanvragen.

Aanbeveling 6

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht heeft het Handboek
Vervanging Archiefbescheiden Drechtsteden en het Handboek Vervanging
Personeelsdossiers Drechtsteden vastgesteld. Maak de vervangingsbesluiten
overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht bekend, zodat de besluiten in werking
kunnen treden.
Reactie:

Conform de aanbeveling én reguliere werkwijze zullen deze vervangingsbesluiten bekend
worden gemaakt. SCD-DIV zal hierbij evenals voorgaande jaren assisteren.

Aanbeveling 7

Er dient een strategisch informatieoverleg (SIO) ingesteld te worden.
Reactie:

Zie aanbeveling 8.
Aanbeveling 8

Voltooi de werkzaamheden die nodig zijn om de Archiefverordening en het Besluit
Informatiebeheer te kunnen actualiseren.
Reactie:

SCD-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.
De gemeentearchivaris zal, in het eerste halfjaar van 2018, het initiatief nemen tot het
oprichten van een SIO.
Kosten en dekking

De benodigde werkzaamheden vinden binnen de reguliere exploitatie plaats en/of
worden gefinancierd vanuit het budget van het KZA-project.
Duurzaamheid

n.v.t.
Communicatie en inclusief beleid

n.v.t.
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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 m.b.t. het interbestuurlijk toezicht.
Het project 'opschonen archief Hellingen' zal eind 2018 gerealiseerd zijn.
Bijlagen

Verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de
Informatiehuishouding van de gemeente Dordrecht 2017.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

M.M. van der Kraan
secretaris
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BESLUIT

Nr. VBO/2099251

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente
DORDRECHT;
gezien het voorstel d.d. 5 juni 2018 inzake Verslag van de gemeentearchivaris
2017;
gelet op artikel 169, lid 2 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

1.

de raad via de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief over het Verslag
van de gemeentearchivaris 2017 te informeren.

Aldus besloten in de vergadering van 12 juni 2018.
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