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Bestuurlijke reactie onderzoek archivering

Geachte eden van de gemeenteraad,

In deze brief geeft het college haar reactie op het onderzoek "Persoonsgebonden archivering: Succes of
niet?"
Wij vinden het een waardevol onderzoek dat komt op een moment dat het werkterrein van informatie- en
archiefbeheer sterk in ontwikkeling is. De hoeveelheid informatie is enorm toegenomen (denk bijvoorbeeld
aan e-mail en sociale media) en er heeft een ontwikkeling plaatsgevonden van papier naar digitaal. Voor
overheidsorganisaties, zoals de onze, is het een uitdaging ervoor te zorgen dat alle informatie eenvoudig
en duurzaam toegankelijk is.
De conclusies van de rekenkamer zijn terecht. Tot voor een paar jaar geleden stond het informatie- en
archiefbeheer onvoldoende op de agenda. De laatste jaren neemt de aandacht toe en werken we aan
verbetering. Zo hebben we de organisatie versterkt door de betrokken werknenners onder te brengen in
een team en de juiste deskundigheid in huis te halen. Ook is er een archiefvisie opgesteld.
Dit sluit aan bij de aanbeveling van de rekenkanner om een visie op de toegankelijkheid van het digitale
archief vast te stellen. Op dit moment is alle benodigde informatie beschikbaar, maar het kan soms veel
tijd en inspanning vergen om de informatie to vinden en to ontsluiten. Door de archiefvisie uit te voeren
willen we or de komende jaren voor zorgen dat informatie sneller en nnakkelijker te vinden is en dat
archiefmateriaal duurzaam bewaard kan blijven. We breiden het instrumentariunn voor duurzame opslag
van digitale documenten uit (o.a. e-depot). De totale innplementatie van de archiefvisie zal de komende 2
a 3 jaar plaatsvinden.
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Tijdens de Inspiratiesessie 'Wie wat bewaart, die heeft wat?' op 28 maart 2017 hebben wij met elkaar
aandacht besteedt aan het rekenkameronderzoek en de ontwikkelingen rond informatie- en
archiefbeheer. Tijdens de Ronde Tafel van 6 of 8 juni gaan wij graag verder u in gesprek over de
uitkomsten van het rekenkameronderzoek. Later dit jaar zullen we uw Raad een geactualiseerde
lnformatieverordening aanbieden, zodat ook deze weer aansluit bij de huidige wijze van organiseren in
Zeist en de landelijke wet- en regelgeving.
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Zeist,
de gemeentesecretaris,

W.C.

de burgemeester,

erg - van Dam
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