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Onderwerp: 
Reactie op het rekenkamerrapport 'De toekomst van de digitale 
archieffunctie in Gorinchem' 

Geachte heer, mevrouw, 

De rekenkamercommissie van de gemeente Gorinchem heeft, in overleg met de raad, opdracht 
gegeven tot een onderzoek naar de ontwikkelingen rond de digitale archieffunctie in Gorinchem. 
Informatie wordt immers steeds belangrijker en dat gegeven roept vragen op omtrent de status van 
deze informatie: hoe vindt registratie, ontsluiting en archivering plaats? Heeft de gemeente de eisen 
en uitdagingen rondom de archieffunctie in het vizier en onder controle en functioneert de gemeente 
hiermee naar gestelde maatstaven? ln het onderzoek wordt op deze vragen ingegaan en worden 
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

Het college heeft met belangstelling kennisgenomen van het eindrapport over de toekomst van de 
digitale archieffunctie in Gorinchem. Het college vindt dat in het rapport een realistische beschrijving 
wordt gegeven van de wijze waarop de archieffunctie nu vorm wordt gegeven in Gorinchem. 

Om de omslag naar een goed ontwikkelde digitale archieffunctie te maken denken wij over een 
goede uitgangspositie te beschikken. Zoals blijkt uit het rekenkamerrapport is onze basis - het 
analoge (papieren) archief - rechtmatig en effectief opgebouwd. Dit geeft vertrouwen om de omslag 
naar 'digitaal' verder te maken. Met betrekking tot deze omslag merken wij op dat wij hierin reeds de 
nodige stappen gezet hebben en ook verder aan het zetten zijn. Eind 2016 hebben wij Doxis 
Informatiemanagers opdracht gegeven om aan te geven hoe de overgang van het nog leidende 
papieren archief naar een volledige digitale informatie-voorziening gemaakt kan worden, zodat een 
einde komt aan de huidige hybride situatie. Na een nulmeting ("Nulmeting vervanging 
archiefbescheiden", januari 2017) heeft Doxis in mei jl. een plan van aanpak opgeleverd. Met de 
uitvoering van de hierin beschreven maatregelen wordt de digitalisering van het archief een krachtige 
impuls gegeven. Voor wat betreft de kosten van de uitvoering van dit plan van aanpak zullen wij bij de 
begroting 2018 voorstellen doen. 
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Refererend aan het normenkader voor de inrichting van de digitale archieffunctie (ontleend aan o.a. 
het VNG-model 'Kritische Prestatie Indicatoren Gemeentelijke Archiefketen' en de normen van het 
RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer) concludeert de rekenkamer dat het in 
het algemeen niet goed gesteld is met de archieffunctie in Gorinchem. Er zijn de nodige 
tekortkomingen. Om deze weg te werken en archieffunctie toekomstbestendig te maken zijn veel 
investeringen en onderhoud nodig zijn. Dat betreft zowel de formulering van beleidskaders als 
investeringen in middelen, kwaliteit en mensen. 

Hoewel er op onderdelen toelichtende reacties gegeven kunnen worden, onderschrijft het college 
deze conclusie. Wij erkennen, net zoals dat geldt voor veel andere gemeenten en 
overheidsorganisaties, dat het denken over de inrichting van een digitale archieffunctie nog in de 
kinderschoenen staat, en dat er nog heel veel moet gebeuren om de omslag hiernaar toe te maken. 

Wij delen de visie van de rekenkamer dat er nog veel werk verzet moet worden om de totale 
archieffunctie digitaal op orde te krijgen en dat dit vele werk niet alleen betrekking heeft op het 
vervangen van papieren door digitale archiefbescheiden, maar zich ook uitstrekt tot het beter op 
orde brengen van taken en verantwoordelijkheden, procedures, systemen en processen, het inrichten 
van een E-depot, het uitvoeren van risicoanalyses, het jaarlijks monitoren en dergelijke. Wij sluiten 
ons ook aan bij de constatering van de rekenkamer dat ook de 'zachte kant', de bewustwording bij 
medewerkers bij digitaal werken, een belangrijk aspect is in het op orde krijgen van de totale 
gemeentelijke archieffunctie. De aanbevelingen die de rekenkamer doet nemen wij dan ook zeer ter 
harte. 

Om op termijn - er zullen meerdere jaren mee gemoeid zijn - te kunnen beschikken over een goede 
en toekomstbestendige digitale archieffunctie én informatievoorziening, stellen wij ons voor om de 
aanbevelingen van de rekenkamer zo spoedig mogelijk te vertalen in een plan van aanpak. ln dit 
plan van aanpak zal worden aangegeven hoe de aanbevelingen die de rekenkamer in zijn rapport 
doet kunnen worden omgezet in concrete maatregelen, en wat dit vereist in termen van doorlooptijd, 
geld en mankracht (capaciteit en kwaliteit/ competenties). De huidige regiofunctie (impact op 
samenwerking) en mogelijke samenwerkingsverbanden worden hierbij betrokken. 
Bij het opstellen van dit plan van aanpak zullen wij ons mogelijk extern laten adviseren. Wij achten dit 
noodzakelijk gelet op de aard van de problematiek. 
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