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Aankondiging onderzoek archivering

Geachte leden van de raad,
De Rekenkamer start een nieuw onderzoek naar de uitvoering van de aanbevelingen uit de archiefinspectie over 2014 door het college. De raad nam hierover in juli 2015 bij de jaarrekening 2014 een
positief besluit.
Waarom dit onderzoek?
Een goede kwaliteit van dossiers en een goede toegankelijkheid van gemeentelijke (digitale) archieven is
voor de werkzaamheden van de Rekenkamer van groot belang en is voor de Rekenkamer de
hoofdaanleiding om dit onderzoek te starten. Daarnaast kunnen de gevolgen van onvoldoende
toegankelijkheid en kwaliteit van (digitale) dossiers voor de organisatie ook groot zijn.
Het onderzoek van de Rekenkamer heeft een quick scan karakter. Het onderzoek richt zich op de stand
van zaken ten aanzien van de aanbevelingen uit de archiefinspectie (a) en op de mogelijke gevolgen die
het niet of onvoldoende op orde hebben van gemeentelijke archieven heeft of kan hebben voor de
gemeentelijke organisatie (b). Het onderzoek formuleert ook aanbevelingen voor verbetering.
Aanpak van het onderzoek
De Rekenkamer verricht het onderzoek in drie fasen.
 In de eerste fase zullen enkele oriënterende gesprekken plaatsvinden om de stand van zaken te
bepalen en om voorbeelden te verzamelen waarbij de toegankelijkheid en/of kwaliteit van de
archieven een knelpunt is gebleken.
 In de tweede fase zal een keuze gemaakt worden uit de eerder genoemde voorbeelden. De
voorbeelden zullen nader geanalyseerd en getoetst worden. In verdiepende gesprekken zal naar
oplossingsrichtingen gezocht worden.
 In de derde fase zal de Rekenkamer een korte rapportage schrijven. De rapportage zal voor hoor- en
wederhoor teruggelegd worden bij de gemeentesecretaris. Aansluitend zal de Rekenkamer
conclusies en aanbevelingen formuleren en vervolgens het onderzoek voor bestuurlijk hoor en
wederhoor aanbieden aan het college.
 De Rekenkamer zal haar eindrapportage aan de raad aanbieden
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Planning en uitvoering
Het onderzoek zal door de Rekenkamer in eigen beheer uitgevoerd worden door Robert Elenbaas (plv.
voorzitter is projectleider) en Brenda Bouwhuis (secretaris en onderzoeker). De Rekenkamer verwacht
het onderzoek in de tweede helft van 2016 aan de raad te kunnen aanbieden. Voor dit onderzoek zullen
geen wisselspelers gevraagd worden.
Mocht u zelf suggesties en/of voorbeelden hebben waar de dossiervorming of beschikbaarheid een
knelpunt is gebleken dan kunt u deze via onderstaand email adres bij de Rekenkamer melden. Uw
suggesties zijn van harte welkom.
De Rekenkamer vertrouwt erop u van voldoende informatie voorzien te hebben. Mocht u naar aanleiding
van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Brenda Bouwhuis (secretaris
rekenkamer) op nummer: 030-6987531 of via de email op rekenkamer@zeist.nl.
Met vriendelijke groet
Alma Schaafstal
Voorzitter Rekenkamer
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