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Rekenkamer Zeist onderzoekt vindbaarheid en
toegankelijkheid van gemeentelijke stukken
De Rekenkamer Zeist start in februari 2016 met een onderzoek naar de vindbaarheid en
toegankelijkheid van gemeentelijke stukken. “Wij gaan kijken naar de manier waarop digitale en
schriftelijke stukken opgeborgen worden, of stukken gemakkelijk terug te vinden zijn en welke
gevolgen het niet makkelijk terugvinden van stukken kan hebben,” aldus Robert Elenbaas,
projectleider namens de Rekenkamer Zeist voor dit onderzoek. Uitgangspunt bij het onderzoek zijn
de aanbevelingen van de archiefinspectie waarmee de raad in juli 2015 instemde. De rekenkamer
bekijkt of er sprake is van verbeteringen sinds het verschijnen van de resultaten uit de
archiefinspectie.
De rekenkamer start het onderzoek door te spreken met betrokken ambtenaren. Ook gaan de
rekenkamerleden op zoek naar voorbeelden waarbij de vindbaarheid en/of beschikbaarheid van digitale
en schriftelijke stukken een probleem was. De rekenkamer wil weten hoe de gemeentelijke organisatie
omgaat met deze problemen, gaat in op de vraag hoe eventuele problemen door goed beheer van
stukken voorkomen kunnen worden en geeft aan wat daarvoor nodig is. Het onderzoek geeft een
overzicht hoe het ervoor staat en geeft inzicht welke maatregelen verder nodig zijn. De resultaten van het
onderzoek zullen naar verwachting voor het zomerreces worden besproken in de gemeenteraad.
Wat doet de Rekenkamer Zeist
De Rekenkamer Zeist is een onafhankelijke commissie die voor de gemeenteraad en inwoners van Zeist
zichtbaar wil maken of het beleid van de gemeente werkt zoals het bedoeld was. Zij doet dit door
onafhankelijk onderzoek te doen met concrete aanbevelingen die het functioneren van de gemeente
kunnen verbeteren. De Rekenkamer Zeist steunt met de verbetervoorstellen de raad in zijn controlerende
en kaderstellende rol en geeft inwoners inzicht hoe de gemeente omgaat met voor hen belangrijke
onderwerpen. De Rekenkamer Zeist bestaat uit 2 externe leden, 2 raadsleden en een ambtelijk secretaris.
Bij speciale onderzoeken kan een inwoner van Zeist als tijdelijk lid toetreden tot de commissie. Meer
informatie over de rekenkamer is te vinden op: www.zeist.nl/organisatiebestuur/gemeentebestuur/rekenkamercommissie/.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u ons op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bereiken via het vijfcijferige
telefoonnummer 14 030 en via persvoorlichting@zeist.nl. Buiten kantooruren zijn wij op dit e-mailadres
bereikbaar.
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