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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 11 september zijn van de fractie van de groep Ram – Remijn een aantal schriftelijke vragen 
ontvangen aangaande de stand van zaken van de archivering van de gemeente Albrandswaard  
De vragen worden in deze informatiebrief beantwoord. 
 
VRAAG EN ANTWOORD 
 

- Beschikt de gemeente over een digitale bewaarstrategie? Graag uw antwoord toelichten. 
o In september is het project “Aandacht voor digitale duurzaamheid” gestart. Het doel 

van dit project is het duurzaam beheren en raadplegen van digitale 
informatieobjecten. Eind december ligt er een plan van aanpak voor het waarborgen 
van de digitale duurzaamheid en het succesvol implementeren van het e-Depot.  

- Worden digitale stukken momenteel goed gearchiveerd? Graag uw antwoord toelichten. 
o De stukken die de organisatie ontvangt, verstuurt en produceert worden als regel 

opgeslagen in het digitale archiefsysteem (Verseon).   
- Zijn er digitale stukken die niet goed (digitaal) gearchiveerd zijn? Graag uw antwoord 

toelichten. 
o Een deel van de  informatie wordt opgeslagen op de i-schijf, Outlook en in 

vakapplicaties die geen archiefsysteem zijn.  Daarbij hebben we op dit moment nog 
te maken met versnippering en  technische beperkingen: er kan op dit moment geen 
koppeling gelegd worden tussen het digitale archief (Verseon) en de vakapplicaties.  
Dit kan na een aanbesteding van een nieuw DMS (document managementsysteem). 
Deze aanbesteding bereiden we in de BAR-organisatie op dit moment voor. De 
invoering is in 2017 voorzien. Naast technische voorzieningen  gaan we aan de slag 
met de bewustwording onder de medewerkers van het belang van juiste archivering. 

- Zijn er plannen voor digitalisering van de papieren archieven? Graag uw antwoord toelichten. 



 

 

o Er zijn concrete plannen voor het digitaliseren van de bouwdossiers van de 
Gemeente Albrandswaard. Dit verbetert  de dienstverlening naar de inwoners en 
bedrijven. Wij bekijken op dit moment of hier budget voor vrijgemaakt kan worden.  

- Wordt er aansluiting gezocht bij een E-depot voor de duurzame opslag van digitale 
archieven? 

o De aansluiting op een e-Depot is onderdeel van het project “Aandacht voor digitale 
duurzaamheid”.  Oriënterende  gesprekken tot realisatie hebben al plaatsgevonden 
met het Stadsarchief Rotterdam. 

- Zijn al onze archieven openbaar? Indien een deel niet openbaar is, wat is daarvan de reden? 
o In principe zijn de archieven die overgedragen zijn aan de archiefbewaarplaats (het 

Stadsarchief Rotterdam) openbaar. Voor bepaalde archieven geldt een wettelijke 
beperking op de openbaarheid in verband met privacy. Archieven die nog niet zijn 
overgedragen kunnen op verzoek worden ingezien door burgers. 

- Worden de regels voor archivering op de juiste wijze nageleefd? Bijvoorbeeld: is er een 
strategisch informatieoverleg (zo ja, met wie en hoe vaak?), is er een kwaliteitssysteem? Etc. 

o Wij spannen ons in, de wettelijke archiefvoorschriften na te leven. Het kan echter 
nog beter. Om deze reden zijn wij het initiatief gestart “implementatie 
Kwaliteitssysteem Informatiehuishouding”. Dit project voorziet onder meer in het 
invoeren van een strategisch informatieoverleg en kwaliteitssysteem. 

- Zijn er zaken die niet goed gaan (zijn gegaan) wat betreft de archivering van stukken van de 
gemeente? 

o De gemeente Albrandswaard heeft een achterstand in het overdragen van archief 
naar de archiefbewaarplaats. Het archief kan echter pas worden overgedragen nadat 
het bewerkt is. De dossiers moeten materieel verzorgd worden (de juiste mappen, 
dozen, etc), de dossieromschrijvingen moeten gecontroleerd worden en de 
bewaartermijnen moeten nagekeken worden. Hierna kan de overdracht 
plaatsvinden. Er is op dit moment echter geen budget beschikbaar voor het 
bewerken van het archief. 

o Er is bij de gemeente Albrandswaard veel archief aangeleverd bij het opruimen van 
de werkplekken in 2013. Dit is uitgegroeid tot bijna 400 archiefdozen. Dit archief 
moet nog bekeken en bewerkt worden. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


