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Maatschappelijk effect en doel van het voorstel
Verdere professionalisering van de organisatie. Voldoen aan transparant, veilig, openbaar toegankelijk
en duurzaam. Opvolgen aanbevelingen in het Rekenkamerrapport.

Voorstel
1.
2.
3.

De Archiefvisie 2017 – 2020 vast te stellen;
kennis te nemen van de uitvoeringsagenda Archiefvisie;
de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport ‘Persoonsgebonden archivering. Succes of
niet?” over te nemen..

Besluit Raad 04 juli 2017:

Basis
Iets meer dan een jaar geleden (11 november 2015), gaf het college de opdracht een verkenning uit te
voeren naar de toekomst van het gemeentearchief van Zeist.
Onder de titel “De toekomst van het verleden” stelde het college twee vragen. Als eerste de vraag
‘welke rol de gemeente en in het bijzonder het gemeentearchief heeft als bron van informatie over de
geschiedenis van Zeist in het maatschappelijk veld op het vlak van cultuurhistorie.’
En ten tweede de vraag ‘of en welke rol het gemeentearchief heeft in het samenwerkingsverband
Geheugen van Zeist.’ Dit samenwerkingsverband met negen erfgoedpartners heeft als doel de
geschiedenis van Zeist zichtbaar te maken. Deze Archiefvisie 2016 is het resultaat van die
verkenning.
De aanleiding voor het opstellen van de Archiefvisie was dus het besef dat we met de oude manier
van werken straks gaten in ons Zeister geheugen oplopen. En ook nu niet altijd snel genoeg de
informatie op tafel hebben. Die constatering deed u als raad ook. En uw zorgen waren in lijn met die
van de provinciale archiefinspectie. Zo ontstond de aanleiding voor een rekenkameronderzoek.
Dat was in eerste instantie een ander blikveld – namelijk analyserend en terugkijkend - als dat van het
zoeken naar richtinggevend toekomstperspectief. Maar het bleek zoeken naar dezelfde houvast. De
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uitkomsten van het rekenkameronderzoek ons helpen om de stappen te zetten die nodig zijn om beter
in control te komen. En daar hebben rekenkamer en gemeentelijke organisatie elkaar onderweg in
gevonden en versterkt. Dat was aanleiding om de bespreking van het rekenkamerrapport te
combineren met een vooraankondiging van de Archiefvisie in de vorm van een Inspiratiebijeenkomst
voor de raad op 28 maart jl. Waarvoor stand-up filosoof Martijn Aslander gastspreker was. We delen
de urgentie, de ontwikkelrichting en de aanpak om verder te komen.

Inleiding
Anno nu – in het digitale tijdperk – staan wij voor grote uitdagingen in het archiefvak.
De hoeveelheid informatie is in de afgelopen decennia exponentieel toegenomen. Daarnaast is de
diversiteit aan informatiedragers gegroeid. Denk aan Twitter en Whatsapp. De Facebookpagina van
Zeist van vandaag is morgen achterhaald maar het wás er vandaag wel. Leggen we dat vast? In die
dynamiek is de gemeente nog steeds bronhouder van alle lokale overheidsinformatie. We willen de
informatie slim beheren en duurzaam bewaren zodat we er over 10, 20, 100 jaar nog steeds gebruik
van kunnen maken.
Voor wíe stellen wij die informatie dan allemaal beschikbaar? Onderzoekers en wetenschappers zijn
nog steeds belangrijke doelgroep. Zij hebben vooral belangstelling voor historisch materiaal. Meer in
de tegenwoordige tijd ontwikkelt zich een informatiebehoefte die je kunt afmeten aan ontwikkelingen in
de technologie en de samenleving. Alles moet makkelijk, “Googeliaans en Realtime” beschikbaar zijn.
Dat is t.a.v. overheidsinformatie steeds vaker niet alleen een behoefte maar ook een recht.
Voorbeelden zijn de Wet Openbaarheid Bestuur en Wet Open Overheid. Als je kan internetbankieren,
dan wil je natuurlijk ook 24/7 je digitale bouwdossier inzien. Maar als er in dat bouwdossier ook
hypotheekgegevens van de eigenaar zijn opgenomen, is het dan nog net zo openbaar? Ook over
dergelijke issues hebben wij na te denken en een weg te zoeken.
Onze rol van bronhouder heeft veel meer inhoud gekregen. We willen onze informatie en archieven op
orde hebben zodat we ons werk efficiënt en integraal kunnen uitvoeren, onze digitale dienstverlening
verder kunnen brengen, verantwoording kunnen afleggen en morgen de geschiedenis van Zeist
kunnen schrijven.
Hoe vullen wij dat bronhouderschap goed in? Dat is het grote vraagstuk waar in Den Haag en door de
archiefinstellingen in den lande een antwoord op wordt gezocht. De digitale werkelijkheid is verder
voortgeschreden dan de meeste organisaties kunnen bijbenen. In die constellatie zoekt ook Zeist een
houvast want ook hier moeten we vaststellen dat we moeite hebben om de informatie op orde te
hebben.
Daarom is vorig jaar tijdens een expertbijeenkomst met lokale en regionale partners gesproken. Onder
leiding van emeritus hoogleraar Archiefwetenschappen (UvA) Theo Thomassen is van gedachten
gewisseld over de toekomst oriëntatie van het archief. Vervolgens is in opdracht van de gemeente een
expert aangetrokken die voor ons een ontwikkelperspectief heeft opgesteld: de Archiefvisie.
Die Archiefvisie geeft houvast in een onzekere wereld en geeft antwoord op de vraag wat wij in Zeist
willen bereiken en waar we op willen uitkomen over een paar jaar. Het is een richtinggevend
perspectief. Als bijlage in de Visie zit een uitvoeringsagenda die, geclusterd in een aantal
werkpakketten, een aanpak voor de komende jaren weergegeven.
Een belangrijke boodschap is ook dat we deze complexe opgave alleen samen, met lokale
erfgoedpartners en andere archiefinstellingen, tot een goed einde kunnen brengen. Een voorbeeld is
de inrichting van een e-depot, waarin we actief meeliften met goede plannen van Nationaal Archief en
Utrechts Archief.
Het Rekenkamerrapport ‘Persoonsgebonden archivering. Succes of niet?’ treft u bij dit raadsvoorstel
aan als bijlage. Net als de uitvoeringsagenda die hoort bij de Archiefvisie.
We zijn ondertussen al op weg gegaan. Begin van dit jaar zijn de twee teams Gemeentearchief en
DMA samengevoegd in het team Informatie Management en Archief (IMA). Het nieuwe team is begin
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dit jaar verder op sterkte gebracht met een aanvoerder en met een publieksarchivaris die ons gaat
helpen met de positionering van Gemeentearchief, de samenwerking met lokale erfgoedpartners en
de uitvoering van de Archiefvisie.
Dit is ons antwoord, ons ontwikkelperspectief. Het geeft richting voor vraagstukken van deze tijd rond
digitalisering en plaatst ze in een kader waardoor handelingsperspectief ontstaat.

Argumenten
Zie bovenstaande paragrafen en maatschappelijk effect.

Toelichtingen
X

Financiën

Juridisch

Risico’s

Communicatie

Automatisering

Anders

Financiën
In de uitvoeringagenda (bijlage bij Archiefvisie) zijn de diverse activiteiten voor de komende jaren
weergegeven waar ook investeringen voor nodig zullen zijn. Het investeringsbedrag moet nog nader
worden bepaald (PM) en maakt vervolgens onderdeel uit van de integrale afweging bij de behandeling
van de begroting.

Duurzame aspecten
De archiefvisie draagt bij aan het implementeren van digitale duurzaamheid bij de gemeente Zeist.
Een eerste aanzet tot het voorgoed bewaren en beschikbaar stellen van digitale documenten. In de
archiefvisie staat de ontwikkeling van een digitaal duurzaam e-depot opgenomen.

Verder proces
De Archiefvisie en haar uitvoeringsagenda zijn een levend verhaal waarover we minimaal jaarlijks
rapporteren aan de raad over de voortgang. Ook dat draagt bij aan het creëren van ook bestuurlijk en
politiek bewustzijn op dit onderwerp in beweging.
Planning en uitvoering

Planning en uitvoering van het volgen van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport en de
archiefvisie staan beschreven in de uitvoeringsagenda.

Evaluatie
Minimaal jaarlijks d.m.v. inspectie en audit op de informatievoorzieningsfunctie.

BIJLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.

Archiefvisie 20170201 archiefvisiezeist v1.0
Rekenkamerrapport “Persoonsgebonden archivering 2017. Succes of niet?”
Collegevoorstel 216711
Collegebesluit bij 216711
Bestuurlijke reactie College van BenW
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RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 17RV050

De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2017;
BESLUIT:
1.

De Archiefvisie 2017 – 2020 vast te stellen;

2.

kennis te nemen van de uitvoeringsagenda Archiefvisie;

3.

de conclusies en aanbevelingen van het Rekenkamerrapport ‘Persoonsgebonden archivering. Succes of
niet?” over te nemen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 04 juli 2017.
De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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