
Aan de raad van de gemeente Gorinchem 

Betreft: aanbieding rapport van de Rekenkamercommissie inzake de digitale archieffunctie 

Gorinchem, 18 september 2017  

 

Geachte Raad, 

 

Het doet ons genoegen u het Rekenkamerrapport 2017 “Over de toekomst van de digitale archieffunctie in 

Gorinchem” te kunnen aanbieden. De Rekenkamercommissie Gorinchem heeft na bespreking van het 

onderzoeksthema in het presidium in het najaar van 2016 het bureau PBLQ bereid gevonden het onderzoek voor 

ons uit te voeren. Het onderzoek heeft in de periode tussen december 2016 en mei 2017 plaatsgevonden en past in 

de lerende “ex-ante/ex-post” traditie van Gorinchem.  

 

Het Rekenkamerrapport stelt dat onderzoek naar de archieffunctie op zichzelf al relevant is met het oog op de 

vraag of de gemeente Gorinchem de eisen en uitdagingen die de veranderende samenleving aan haar 

archieffunctie stelt in het vizier en onder controle heeft. Maar er is meer. Een goede informatiefunctie vormt één 

van pijlers onder het ordentelijk functioneren van overheden. Betrouwbare en volledige informatie bevordert niet 

alleen de dienstverlening aan burgers, organisaties en bedrijven. Het vormt ook de basis onder verantwoorde en 

goed onderbouwde besluitvorming.  

 

Daarmee is er een direct belang voor de raad. Raadsleden moeten er op kunnen vertrouwen dat als zij besluiten 

nemen de aanleiding en voorgeschiedenis zich op basis van de (digitale) archieven van de gemeente goed laten 

reconstrueren. Ook dienen zij te kunnen beschikken over informatie die hen in staat stelt zich een beeld te vormen 

van de context waarin het besluit destijds is genomen. In deze informatie moet een goed archief kunnen voorzien.  

 

Voor het uitvoeren van het onderzoek zijn ter beschikking gestelde documenten bestudeerd en zijn gesprekken 

met directie, managers en medewerkers van de gemeente gevoerd. Hierbij kwam niet alleen de kwaliteit van de 

digitale archieffunctie ter sprake. Eveneens is ingegaan op de waarde van de (digitale) archieffunctie voor de 

gemeentelijke dienstverlening en de beleidsontwikkeling, alsmede voor de risico’s die de gemeente loopt als de 

archieffunctie niet op orde is.  

 

De gemeenteraad is in april bij de uitvoering van het onderzoek betrokken door middel van een sessie met 

raadsleden. In deze sessie hebben raadsleden op basis van een fictieve casus suggesties gedaan om de rol van de 

gemeenteraad bij het verbeteren van de digitale archieffunctie te versterken. De tijdens deze bijeenkomst 

verkregen opvattingen en inzichten zijn ook in het rapport verwerkt. 

 

Aanpak en resultaat van het onderzoek worden door de Rekenkamercommissie gedeeld. Er ligt een gedegen 

kritisch-opbouwend rapport over de (digitale) archieffunctie bij de gemeente Gorinchem nu en in de toekomst. De 

conclusies en aanbevelingen kunnen politiek-bestuurlijke, ambtelijk-organisatorische en maatschappelijke 

doorwerking hebben.  

 

Wij hebben het rapport op 12 september besproken met het College van B&W. Daarin stonden de  

uitgangspositie, de tekortkomingen en het toekomstbestendig maken van de digitale archieffunctie centraal.  

De Rekenkamercommissie is het college erkentelijk voor de ontvangen reactie. Het doet ons goed dat het college 

de visie van de rekenkamer deelt en de aanbevelingen zo spoedig mogelijk wil vertalen in een plan van aanpak 

met concrete maatregelen en daarbij wil aangeven wat dit vergt qua doorlooptijd, geld, menskracht en  

regiofunctie. 

 

Wij hopen dat dit rapport het inzicht bij de raad in de uitvoering van het archiefbeleid vergroot en een bijdrage 

levert aan komende besluitvorming over het toekomstbestendig maken ervan. 

 

Zoals gebruikelijk legt de Rekenkamer graag verantwoording af in een raadsvergadering. 

 

Namens de Rekenkamercommissie Gorinchem 

 

Flora van Houwelingen 

Voorzitter



 

 




