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Aan:   Onderzoeksbureaus 
Van:  Flora van Houwelingen (voorzitter Rekenkamer Commissie Gorinchem)  
Datum:  1 december 2016 
Betreft: onderwerp van onderzoek 2016-2017 “betrouwbare overheid: digitalisering van de 

archiefketen” 

 
Archiveren is vooruitzien; een proces dat al op de werkplek in de raad, het college en de organisatie 
begint. Immers, elk mailtje of sms’je kan van belang zijn voor de besluitvorming over een bepaald 
onderwerp. Raadsleden, bestuurders en ambtenaren moeten zich ervan bewust zijn dat wat zij doen 
consequenties heeft voor de (digitale) informatiehuishouding.  
Hoe zullen archivarissen over 10 jaar terugkijken op het werk van de collega’s anno nu?  
Wat zal hun conclusie zijn over dit tijdperk waarin het analoge verschuift naar het digitale? 
We zitten in een tijd van verandering, waarbij het niet altijd duidelijk is of we op de goede weg zijn. 
We leven in een digitaal tijdperk met ongelooflijk dynamische en steeds omvangrijkere 
informatiestromen. De databerg blijft maar groeien. Niet alleen bij actuele data, maar ook als je wilt 
leren van dossiers uit het verleden, geldt dat je er altijd en snel bij moet kunnen.  
De bestuursrechtelijke plichten van burgers vereisen dat data goed gedocumenteerd zijn. Vooral bij 
decentrale overheden. De rol van gemeenten wordt steeds belangrijker nu zaken in toenemende 
mate bij hen worden neergelegd. Daarbij draait het niet langer om de vraag om ‘alles tot in de 
eeuwigheid te bewaren’, maar steeds meer om de vraag ‘hoe de informatie te organiseren’.  
 
Het archief wordt niet langer gezien als een doos die bij de overheid in de kelder staat, maar als een 
virtueel fenomeen dat slimme ontsluiting verdient. De werkelijkheid is drastisch veranderd. De context 
van digitale informatie is ingrijpend anders. Informatie is niet op 1 plek in een fysiek archief aanwezig, 
maar heeft een netwerkkarakter gekregen. Het opslaan van data is een zaak van de hele 
samenleving geworden. Steeds meer routinematige handelingen worden door systemen 
overgenomen. Het is belangrijk dat in dergelijke systemen de duurzame toegankelijkheid 
gegarandeerd is zonder al te veel menselijke tussenkomst. Het nieuwe proces van archivering 
betekent vooral dat men zich realiseert dat informatie veel meer verspreid is over verschillende 
overheden en organisaties.  
 
Bruikbaarheid en vindbaarheid zijn sleutelwoorden voor het archief, dat het geheugen vormt van de 
overheid. Dat betekent dat informatie toekomstvast bewaard moet worden, ook op langere termijn. In 
het verleden heeft dat depots met vele kilometers papieren documenten opgeleverd. Nu zijn ook een 
digitale bewaar- en beheeromgeving (e-depot) en digitale instrumenten nodig. Zo’n omgeving (e-
depot) is gebaseerd op drie principes:  

(1) Opnemen van digitale informatie inclusief de context vanuit verschillende systemen; 
(2) Deze informatie digitaal bewaren en beheren in toekomstvaste formats om de 

betrouwbaarheid te garanderen; 
(3) De opgeslagen informatie voor iedereen plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar stellen. 

Daarvoor zijn landelijk kwaliteitseisen ontwikkeld voor de duurzame toegankelijkheid van alle 
informatie die een overheidsorgaan creeert of ontvangt bij het uitvoeren van haar taken. 
 
Echter, e-depots krijgen hun digitale ‘vulling’ alleen als verschillende disciplines (raadslid, bestuurder, 
manager, ict-professionals en archivaris) binnen de overheid samenwerken. Dat is nodig om erachter 
te komen wat er geregeld moet worden voor je kunt aansluiten op een e-depot. 
 
Elke discipline kijkt naar een ander aspect van het totaal: 

(1) Het raadslid en de bestuurder naar de verantwoording aan burgers; 
(2) De manager naar efficiency en kwaliteit van de dienstverlening; 
(3) De ict’er naar de functionaliteit van applicaties en systemen; 
(4) De archivaris naar openbaarheid en toegankelijkheid op langere termijn. 

 
 
 
 
 



We hebben eeuwenlange ervaring met het zorgvuldig bewaren van analoge archiefdocumenten. We 
hebben kilometers papieren archief. Het zorgvuldig beheren van digitale informatie –gescande 
documenten of van oorsprong digitaal materiaal- staat daarentegen nog in de kinderschoenen. Toch 
is de verwachting dat al die informatie goed beheerd wordt. En dat is de verantwoordelijkheid van het 
dagelijks bestuur van een overheidsorganisatie. Degenen die voor de raadsleden en de bestuurders 
de informatie beheren zijn niet alleen de “documentaire informatieverzorgers”, maar alle schrijvende 
medewerkers vervullen hun rol. Immers, vanaf het moment van documentcreatie moeten we 
zorgvuldig omgaan met informatie. 
 
Digitale duurzaamheid verdient aandacht van raadsleden en bestuurders en van alle ambtelijke 
betrokkenen bij de archivering van overheidsinformatie. De Archiefwet is helder: wij bewaren alle 
informatie in goed, geordende en toegankelijke staat. En dat gedurende de hele bewaartermijn: 1 
jaar, 7 jaar, 20 jaar of blijvend, waarbij de wet formuleert dat er de komende 100 jaar geen 
noemenswaardige achteruitgang van het materiaal is. 
 
De informatie wordt beheerd in documentmanagement systemen (dms’en) en in vele vakapplicaties. 
Koppelingen tussen applicaties en dms’en maken het beheer van de digitale informatie gemakkelijker. 
Maar digitale informatie zal nooit op slechts een plek worden beheerd. Dat maakt extra aandacht voor 
de duurzaamheid ervan noodzakelijk. 
 
Wanneer slaan we informatie op in de “digitale archiefbewaarplaats”(het e-depot)? 
Na 20 jaar, na 5 jaar of na afsluiting van een dossier? 
Met daarbij in acht genomen de wetgeving op het gebied van openbaarheid (de Wob en de 
Archiefwet) 
 
Overheden, archiefinstellingen en informatieprofessionals hebben de afgelopen jaren samen aan de 
archieffunctie van de toekomst gewerkt. Er is een landelijke infrastructuur van digitale depots (e-
depots) en er zijn tools voor handen die de duurzame toegankelijkheid van informatie mogelijk maken 
 
Nu 2017 het jaar wordt waarin van ons verwacht wordt dat de overheidsdienstverlening geheel 
digitaal plaats kan vinden, dringt de urgentie zich op om vorm en inhoud te geven aan het duurzaam 
digitaal archiveren. Zijn we er klaar voor om het digitaal experiment aan te gaan en niet alleen bezig 
te zijn met het mijden van risico’s? De manier van omgaan met inwoners in een digitale 
informatiesamenleving is immers heel anders. Kunnen we omgaan met bewoners die voor een 
bepaalde kwestie een eigen digitaal platform oprichten? En hoe wordt die informatie dan ontsloten, 
beheerd en opgeslagen? 
 
We leren nog dagelijks bij via pilots en handreikingen dagen uit om zelf de handschoen op te pakken. 
Openbaar bestuur moet ervan doordesemd raken. Kwaliteitszorg, duurzaamheid, zorgvuldige 
vervanging, informatiebeveiliging: allemaal aspecten van het brede spectrum van duurzame 
archivering. Daar horen ook open standaarden bij. De overheid kan niet achter blijven. Het 
bedrijfsleven eist dat, maar ook burgers verwachten dat. 
 
Dit alles brengt ons op de vraag of onze gemeentelijke informatie huishouding (analoog, semi-statisch 
en digitaal) in Gorinchem op orde is? En wat wij daar in onze snel veranderende samenleving ex-ante 
en ex-post voor de nabije toekomst voor conclusies en adviezen aan kunnen verbinden. 
 
Kort samengevat: 
Hoofdvraag: Welke betekenis heeft de archieffunctie nu en in de toekomst voor de drie rollen van de 
gemeenteraad in Gorinchem? 

 Hoe is het gesteld met de archieffunctie van de gemeente Gorinchem? 

 Hoe toekomstbestendig is de archieffunctie? 

 Hoe kun je de gemeenteraad hiervoor adequaat equiperen? 
Deelvraag: 

 Hoe rechtmatig, doelmatig en doeltreffend wordt de archieffunctie uitgevoerd? 
 

 
 
 
 




