
Samenvatting 
 
Hoofdvragen 
 
Het Rekenkamerrapport is het resultaat van onderzoek, waarin de volgende hoofdvragen zijn 
beantwoord:  

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

 Hoe toekomstbestendig is de archieffunctie?  

 Hoe rechtmatig, doelmatig en doeltreffend wordt de archieffunctie uitgevoerd?  

 Welke betekenis heeft de archieffunctie nu en in de toekomst voor de drie rollen 
(kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol) van de gemeenteraad in 
Gorinchem?  

 Hoe kun je de gemeenteraad hiervoor adequaat equiperen?  
 
De eerstgenoemde drie vragen richten zich op de archieffunctie zelf. De laatste twee vragen hebben 
betrekking op de positie en verantwoordelijkheden van de raad.  
Het is van belang te beseffen dat de archieffunctie niet alleen het cultureel erfgoed betreft, dat wil 
zeggen de documenten in het Regionaal Archief Gorinchem.  
Het gaat om de archieven in de ruime zin van het woord: álle documenten die voor de gemeente van 
belang zijn voor primair proces, bedrijfsvoering, verantwoording en cultureel erfgoed.  
De eis is dat deze documenten goed worden beheerd vanaf het ontstaan totdat ze worden vernietigd, 
waarbij de blijvend te bewaren documenten worden overgedragen aan het Regionaal Archief 
Gorinchem.  
 

Deelvragen 
 
Om tot de beantwoording van deze vragen te komen, zijn de volgende meer specifieke deelvragen 
gehanteerd:  

 In hoeverre voldoet de huidige archivering van de gemeente Gorinchem aan bestuurlijke 
criteria als rechtmatigheid en effectiviteit?  

 Wordt de wet goed toegepast en hoe toekomstbestendig is de toepassing?  

 Welke kwalitatieve en welke kwantitatieve indicatoren worden er gehanteerd (om de 
prestaties te toetsen)?  

 In hoeverre is Gorinchem zich bewust van problematiek rondom ‘big data’?  

 Wat speelt er nu en welke risico’s loopt Gorinchem daarbij?  

 In hoeverre wordt er op deze thema’s met en tussen overige partijen (overheid, maatschappij, 
markt) samengewerkt?  

 Welke instrumenten gebruikt Gorinchem hierbij en hoe kunnen deze en eventueel andere 
effectief worden ingezet?  

 Kan de gemeenteraad een (actieve) rol bij dit thema vervullen, zo ja welke?  
 

Normenkader en antwoorden op vragen 
 
Het gehanteerde normenkader heeft kort samengevat tot de volgende antwoorden geleid: 

 De huidige archivering is niet onrechtmatig, omdat volgens het gemeentelijk beleid de 
papieren archieven nog leidend zijn. Hier past de kanttekening dat de gemeente wel 
tekortschiet waar de digitale archivering al praktijk is. 
De huidige archivering is effectief, in de zin dat de ondersteuning van de gemeentelijke 
processen grotendeels voldoet aan de verwachtingen. Hoewel de applicatie JOIN ten tijde 
van het onderzoek als functioneel beperkt werd bestempeld, is de ondersteuning van deze 
werkprocessen in het algemeen voldoende: medewerkers kúnnen er mee werken.  
Maar verbeteringen zijn gewenst, zowel wat betreft de kwaliteit van de gearchiveerde 
informatie als wat betreft het aantal ondersteunde processen. Andere applicaties waarin 
digitale informatie wordt gebruikt zijn tot nu toe buiten beeld gebleven. 
 
 
 



 De wet wordt voor de digitale archieffunctie niet goed toegepast. Het ontbreekt aan een 
samenhangend beleid en een top-down aanpak om dit te realiseren. Dit heeft met name 
consequenties voor de (nabije) toekomst, waarin digitale archieven leidend zullen zijn in 
plaats van de papieren, en van zeer groot belang voor de gemeentelijke dienstverlening en 
processen. 
 

 De organisatie heeft plannen voor de noodzakelijke verbetering van de digitale archieffunctie, 
maar nog geen begin gemaakt met de invoering. De controlefunctie wordt door het Regionaal 
Archief Gorinchem niet consequent ingevuld, en de in een eenmalig onderzoek in 2014 
geformuleerde verbetervoorstellen zijn niet opgevolgd. De gemeente zit dus in de eerste fase 
van de bekende cyclus Plan – Do – Check – Act. Mede hierdoor ontbreekt het totaalbeeld van 
de digitale informatie in alle geledingen van de organisatie. Er is onvoldoende capaciteit voor 
het doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen. 
 

 De gemeentelijke organisatie is zich niet bewust van ontwikkelingen als big data en het 
belang voor de gemeentelijke dienstverlening en processen. 
 

 De organisatie voert geen systematische analyses uit om de risico’s van de digitale 
archieffunctie in kaart te brengen. De risico’s, die er zeker voor de nabije toekomst zijn, staan 
daardoor niet op het netvlies. 
 

 De gemeente maakt geen gebruik van samenwerking met andere partijen om de eigen 
informatievoorziening op een hoger peil te brengen. 
 

 De gemeenteraad kan een actieve rol vervullen bij dit thema, maar is zich hiervan nog niet 
bewust. De rol bij dit thema is niet alleen goed in verband te brengen met de kaderstellende 
en controlerende rol van de raad, maar ook met het belang voor de burgers en bedrijven die 
door de raad worden vertegenwoordigd. 

 
Conclusies 
 
Vervolgens zijn op basis van het onderzoek de volgende conclusies getrokken: 
Archieffunctie zelf  

 Met betrekking tot de archieffunctie zelf, blijkt dat deze niet onrechtmatig kan worden 
genoemd, maar wel op achterstand staat bij de toepassing van de wet. Het algemene beeld is 
dat, waar de gemeente in de oude analoge situatie haar archieffunctie op orde had, de kaders 
en werkwijzen niet zijn geactualiseerd en niet meer aansluiten bij de huidige digitale praktijk. 
De archieffunctie is niet toekomstbestendig, mede door het ontbreken van een 
samenhangend beleid voor de digitale informatievoorziening. In plaats daarvan zijn de 
ontwikkelingen tot nu toe bottom-up opgepakt.  

 

 Wat doelmatigheid betreft is een inhaalslag nodig voor het op sterkte brengen van de groep 
deskundigen die de digitale archiefvorming in goede banen moet leiden. De inhaalslag is 
inmiddels begonnen: er zijn plannen voor het verstevigen van de twee betreffende teams en 
van hun onderlinge samenwerking. Of er voldoende middelen zijn vrijgemaakt is nog onzeker. 
 

 De archieffunctie is doeltreffend in de zin dat zij een deel van de gemeentelijke processen 

naar tevredenheid ondersteunt door middel van de applicatie JOIN, die wordt gebruikt voor 

document management, digitaal archiefbeheer, digitale werkstromen en zaakgericht werken. 

Nog onvoldoende doeltreffend is de archieffunctie bij het – archief technisch - beheersen van 

de gemeentelijke digitale informatie. Daardoor is niet zeker of de dossiers compleet zijn en of 

documenten blijvend vindbaar en toegankelijk zijn totdat ze worden vernietigd. Het is binnen 

de organisatie duidelijk dat JOIN op een aantal onderdelen moet worden verbeterd. De 

gemeente richt zich nu op betere ondersteuning van de werkprocessen, maar zal ook een 

grote inspanning moeten leveren voor het archief technisch op orde brengen van JOIN en 

andere applicaties waarin digitale informatie wordt gebruikt. Er zijn wat dit betreft de nodige 

tekortkomingen benoemd.  



 Getoetst aan de ontwikkelde normen blijkt dat de gemeente wat een aantal basisuitgangspunten 
betreft daaraan voldoet, maar bij veel normen in gebreke blijft. Daarom luidt de conclusie dat het 
in het algemeen niet goed gesteld is met de archieffunctie van Gorinchem. Veel investeringen en 
onderhoud zijn nodig. Dat betreft zowel de formulering van beleidskaders als investeringen in 
middelen, kwaliteit en mensen. Dit beeld komt overeen met dat bij andere gemeenten en 
overheidsorganisaties, waar het denken over de inrichting van een digitale archieffunctie pas net 
begonnen is. Samenwerking met andere gemeenten is noodzakelijk, maar niet voldoende om 
deze lastige materie in de grip te krijgen. 
 
Positie en verantwoordelijkheden van de raad  
 De ter gelegenheid van dit onderzoek georganiseerde raadsbijeenkomst op 13 april was de 

eerste keer dat het belang van het thema en de rol van de gemeenteraad aan de orde zijn 
gesteld. Hier bleek dat de archieffunctie bij de raad niet hoog op de agenda staat. Maar het 
thema kan door de raad niet te lang meer worden veronachtzaamd, omdat met de kwetsbare 
situatie rond de archieffunctie de taken van de raad eveneens onder druk staan.  

 

 Om te beginnen draagt de gemeenteraad de eindverantwoordelijkheid voor elk gemeentelijk 
beleidsterrein en daarmee ook voor de archieffunctie. In zijn kaderstellende rol moet de raad 
visie en beleid laten opstellen en toezien op de realisatie hiervan. Gesteld is dat met een 
tekortschietende invulling van de archieffunctie de controlerende rol van de raad ook onder 
druk komt te staan. Want in het onderzoek is gebleken dat geen absolute zekerheid bestaat 
dat voor besluiten, verantwoording of controle relevante informatie te allen tijde volledig 
beschikbaar is, nu en in de toekomst.  

 

 Tenslotte zijn er consequenties voor de volksvertegenwoordigende verantwoordelijkheden 
van de raad. Door ontwikkelingen als Big Data en Open Data verschuift de 
informatievoorziening naar het primaire proces van de gemeente. Informatie is niet slechts 
een bedrijfsmiddel, maar krijgt steeds meer directe waarde voor burgers en bedrijven. En een 
goede digitale archieffunctie is de basis voor de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deze 
informatie.  

 

Aanbevelingen 
 
Er zijn op basis van het onderzoek de volgende aanbevelingen gedaan:  

1. Zorg dat de verantwoordelijkheid voor de informatie- en archieffunctie op directieniveau is 
belegd. Dit is een van de verantwoordelijkheden die bij de rol Chief Information Officer (CIO) 
zou kunnen horen. Over de CIO-rol als zodanig bevat dit rapport geen aanbevelingen, omdat 
dit niet onderwerp van onderzoek is geweest. Maar voor een mogelijke CIO-functie in 
Gorinchem geldt dat deze aandacht moet besteden aan de verschuiving van ICT-beheersing 
naar innovatie en digitale transformatie.  
 

2. Voer binnen de organisatie met alle geledingen het gesprek over de invulling en 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatie- en archieffunctie van de gemeente.  
 

3. Pak het digitale archief aan in relatie met de plannen voor verbeteren van de dienstverlening 
en van de digitale communicatie met burgers en bedrijven, en met belangrijke ontwikkelingen 
zoals de komst van de Omgevingswet. Zowel qua inhoud als qua timing en budgettering. 
Hierdoor wordt de waarde van het digitale archief voor gemeente, burgers en bedrijven 
zichtbaar, en met (hopelijk) als gevolg dat er meer politieke aandacht en middelen voor zullen 
zijn.  
 

4. Ontwikkel visie en beleid om te komen tot een duurzame digitale informatievoorziening, en 
benadruk hierin het belang voor de gemeentelijke processen en dienstverlening. Zorg door 
middel van continue verbetering (Plan – Do – Check – Act) voor realisatie van het beleid.  
 

5. Stel vanuit de directie een overkoepelend (strategisch) informatieoverleg in, dat projecten en 
activiteiten definieert en prioriteert, en dat stuurt op de uitvoering. Bouw hierbij voort op de in 
de gemeente al bekende KPI’s, zoals uitgewerkt in bijlage C van het rapport.  
 



6. Zorg voor structurele middelen in de begroting om de wettelijke plicht effectief en efficiënt na 
te komen, en laat een informatieparagraaf in begroting en jaarrekening opnemen.  
 

7. Start een gemeentebreed programma om medewerkers, bestuur en raad bewust te maken 
van de eigenaarsrol in het kader van digitaal werken.  
 

8. Leg de relatie van de digitale archieffunctie met het verbeteren van de informatiebeveiliging, 
waarvan de noodzaak wordt gevoeld na de in 2016 uitgevoerde nulmetingen. Voer onder 
andere systematische risicoanalyses uit, waarbij de eisen ten aanzien van beveiliging 
(betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) en archieffunctie (duurzame 
toegankelijkheid) gezamenlijk en in samenhang in kaart worden gebracht. Hiermee kan de 
gemeente een begin maken bij de voorgenomen risicoanalyses voor de bedrijfskritische 
processen en applicaties (waaronder JOIN, Key2Burgerzaken en Decade).  
 

9. Neem zo spoedig mogelijk de selectielijst op in de nieuwe zaakgerichte structuur van de 
dossiers, die in april 2017 is ingevoerd. Hierdoor wordt een grote slag gemaakt met het 
kunnen vernietigen van digitale documenten.  
 

10. Optimaliseer de samenwerking met leveranciers, met name die van JOIN, en maak ook meer 
gebruik van door anderen gerealiseerde producten zoals regelingen, richtlijnen en 
architecturen.  
 

11. Laat de archivaris zijn wettelijke plicht als inspecteur toezicht systematisch invullen aan de 
hand van jaarlijkse inspectierapporten volgens het normenkader.  
 

12. Leg bij het aangaan van samenwerkverbanden de verantwoordelijkheden voor archiefvorming 
vast, zoals dat in het verleden het geval was.  

 

Handreiking gemeenteraad 
 
De gemeenteraad krijgt de volgende handreiking: 
In de naar aanleiding van dit onderzoek georganiseerde raadsbijeenkomst is het eerste bewustzijn 
gecreëerd van de problematiek van de digitale archieffunctie en de samenhang met de gemeentelijke 
dienstverlening. Dit soort discussies zou de raad geregeld moeten voeren, want de relevantie van 
dergelijke thema’s wordt vooral duidelijk als ze in breder verband worden besproken. Een volgende 
kans dient zich aan als de Visie op de Stad met de raad wordt besproken. Daarin kan de raad zich 
laten informeren over het belang van de digitale archieffunctie voor deze visie.  
 
Al doende kunnen raadsleden over dit thema steeds meer kennis en inzicht verwerven. In aanvulling 
daarop kunnen zij zich verdiepen in de goede rapporten en communicatiemiddelen die zijn 
opgeleverd door het programma Archief2020 en het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden 
(AIDO). Deze zijn gericht op niet-ingewijden uit de politieke en bestuurlijke organisatie. 

 
 


