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Verslag van de gemeentearchivaris 2020

Geacht bestuur,

Het toezicht op het informatie- en archiefbeheer bij de organisatieonderdelen van het Open
baar Lichaam Drechtsteden is ingevolge de Archiefverordening van het openbaar lichaam
belegd bij de gemeentearchivaris van Dordrecht. Verder schrijft de Archiefverordening voor
dat de archivaris verslag uitbrengt aan het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam
betreffende de uitoefening van dit toezicht. Dit'Verslag van de gemeentearchivaris omtrent
het toezicht op de informatiehuishouding van het Openbaar Lichaam Drechtsteden 2020’
doe ik u hierbij toekomen.
Ook dit jaar is een afzonderlijk verslag inzake het beheer van de archiefbewaarplaats en de
daarnaar overgebrachte archieven opgesteld. Dit 'Jaarverslag van het Regionaal Archief
Dordrecht over het jaar 2020' wordt beschouwd als bijlage bij het eerder genoemde verslag
omtrent het toezicht. Verder geeft het team DIV van het Servicecentrum Drechtsteden
(SCD-DIV) een stand van zaken omtrent de uitvoering van het informatie- en archiefbeheer
door SCD-DIV zelf. Dit verslag dient als tweede bijlage bij het verslag omtrent het toezicht
op de informatiehuishouding.

Ik vertrouw erop dat u voor dit moment voldoende bent geïnformeerd. Voor vragen en
opmerkingen of het geven van een toelichting is de heer L. Scheuneman, archiefinspecteur
van het Regionaal Archief Dordrecht, beschikbaar.

Hoogachtend,
De gemeentearchivaris van Dordrecht,

rDrs. TJ/be Bruijn
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INLEIDING

Het toezicht op het informatie- en archiefbeheer bij het Openbaar Lichaam Drechtsteden
is ingevolge de Archiefverordening van het Openbaar Lichaam Drechtsteden belegd bij de
gemeentearchivaris van Dordrecht. Conform artikel 15 van de Achiefverordening brengt
de gemeentearchivaris verslag uit omtrent de uitoefening van het toezicht op de informa
tiehuishouding aan het dagelijks bestuur. Dit bestuur legt op zijn beurt middels dit jaar
verslag verantwoording af aan het algemeen bestuur omtrent dit toezicht ingevolge artikel
30 van de Archiefwet en artikel 8 van de Archiefverordening.
Het verslag van de gemeentearchivaris omtrent de toestand van de informatiehuishouding
over 2020 is vervaardigd mede op grond van de zgn. 'Key Performance Indicators' (KPI's)1.
Deze KPI's zijn door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met
partijen uit het archiefveld ontworpen en zijn de basis voor het eigen horizontale toezicht.
Zij betreffen een tiental aandachtsgebieden die betrekking hebben op de manier waarop
door de gemeente uitvoering wordt gegeven aan de Archiefwet en aanverwante regelge
ving zoals het Archiefbesluit en de Archiefregeling. De lijst met KPI's is ingevuld door het
team Documentaire Informatie Voorziening van het Service Centrum Drechtsteden (SCDDIV). Naast de ingevulde lijst, vormen de observaties van de archiefinspecteur gedurende
het jaar 2020 de basis van dit verslag. Door de coronapandemie hebben de contactmo
menten van de archiefinspectie met het openbaar lichaam gedurende het jaar 2020 vrijwel
uitsluitend digitaal plaatsgevonden.

In dit verslag wordt eerst in een samenvatting een algemeen beeld van de stand van zaken
in het afgelopen jaar gegeven en de in het verdere verslag gedane aanbevelingen punts
gewijs opgesomd. Vervolgens worden de uit het toezicht in 2020 voortvloeiende bevindin
gen aan de hand van de tien in de lijst met KPI's genoemde afzonderlijke elementen nader
uiteengezet.

SAMENVATTING

ALEMEEN BEELD VAN DE STAND VAN ZAKEN
In het vorige verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatie
huishouding rapporteerde de archiefinspectie dat het project KZA (Klant-, Zaak- en Ar
chiefsysteem) vooral gericht was op de uitrol van het systeem en niet op de implementatie
en het creëren van meerwaarde voor de medewerkers. Daardoor maakte de archiefinspec
tie zich zorgen of het systeem volledig kon worden geïmplementeerd en in de toekomst
integraal gebruikt ging worden en gaf aan, dat het van belang was dat de focus binnen het
project KZA meer gelegd zou moeten worden op de medewerkers als gebruikers, naast op
de techniek. In dit kader adviseerde de archiefinspectie, om de wensen en eisen van de
gebruikers in kaart te brengen en te bespreken. In 2020 zijn hierin stappen gezet en is
vanuit de projectorganisatie gestart met de inventarisatie van de behoeften vanuit de ge
bruikersorganisaties. Met tevredenheid ziet de archiefinspectie daarbij een verlegging van
de focus op de implementatie in plaats van op de techniek, en met het principe 'de business
centraal' wordt de nut en noodzaak en meerwaarde van het systeem voor de gebruikers
leidend. Onderdelen van deze verlegging van het perspectief is het samenvoegen van zaaktypen waar dat kan, en het onderzoeken of de afhandeling en archivering van op korte
termijn vernietigbare zaken in het KZA en eventueel in backoffice-applicaties kan worden
1 Kritische Prestatie Indicatoren gemeentelijke archiefketen (bijlage bij VNG-ledenbrief'Horizontale verantwoor
ding gemeentelijke archiefketen van 21 juli 2011): model-archiefkader ter versterking van de gemeentelijke ho
rizontale verantwoording in het kader van de in 2012 in werking getreden Wet Revitalisering generiek toezicht.
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afgehandeld. Daarbij heeft de archiefinspectie erop gewezen dat de eisen uit de Archiefweten regelgeving ten aanzien van de archivering en vernietiging van digitale informatie ook
gelden voor eventuele andere applicaties naast het KZA, op het moment dat daarin ar
chiefwaardige informatie wordt opgeslagen.
Uit de door de archiefinspectie in 2019 en 2020 uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit
van de dossiervorming en het dossierbeheer in het KZA is gebleken, dat goede kwaliteits
controles onmisbaar zijn voor het vormen van een compleet en betrouwbaar duurzaam
digitaal archief. Een van de aanbevelingen uit deze inspecties luidt dat SCD-DIV de door
de twee kwaliteitsmedewerkers uitgevoerde controles, gezien het grote belang daarvan,
onverkort dient voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren. Gezien het feit, dat een van
beide kwaliteitsmedewerkers inmiddels met pensioen is gegaan, wijst de archiefinspectie
op de urgentie om deze leemte in de formatie voor de kwaliteitszorg zo spoedig mogelijk
weer op te vullen.

Verder blijft de archiefinspectie beducht voor het risico, dat het KZA niet volledig wordt
geïmplementeerd en in de toekomst niet integraal gebruikt gaat worden. Gebleken is, dat
het gebruik van het KZA kwalitatief en kwantitatief gezien nog steeds niet voldoende is en
verbetering behoeft. Zodoende verdient het ’meenemen' en opleiden van de gebruikers
van het KZA onverminderd de aandacht. Voor een succesvolle implementatie van het KZA
blijft een gedegen training geënt op de specifieke behoeften van organisatieonderdelen
essentieel voor het creëren, onderhouden en vergroten van de bewustwording bij de amb
tenaren van het Openbaar Lichaam Drechtsteden betreffende het gebruik van het KZA.

In eerdere jaarverslagen werd gemeld dat niet al het te bewaren archiefmateriaal in het
archiveringssysteem wordt opgenomen. In Mozaïek staan veel uploads en ook op de afdelingsschijven en persoonlijke mailboxen staat nog archiefwaardig materiaal. In 2020 is alle
voor het oplossen van dit vraagstuk vereiste capaciteit en inzet bij het openbaar lichaam
en SCD-DIV benodigd geweest voor de implementatie van het KZA. Dit had tot gevolg dat
de doelstelling, om samen met SCD-DIV in 2020 een begin te maken met nog niet afge
handelde informatie in Mozaiek af te doen of, indien nodig, op te nemen in het KZA, niet
kon worden behaald.
De archiefinspectie heeft in 2020 met SCD-DIV een aantal gesprekken gevoerd inzake de
problematiek rond de vernietiging van de numerieke/chronologische series in Mozaiek. Het
doel was te komen tot een werkwijze die uiteindelijk leidt tot een verantwoorde vernietiging
van de betreffende archiefbescheiden. SCD-DIV heeft de archiefinspectie een aantal sce
nario's met een bijbehorend voorstel voorgelegd. De gesprekken hebben in december 2020
geresulteerd in afspraken voor een gezamenlijke aanpak van de kwestie.

AANBEVELINGEN
Om een kwalitatief goed archief- en informatiebeheer te kunnen bewerkstelligen doet de
archiefinspectie hierbij een aantal aanbevelingen. Onderstaand vindt u een opsomming
van deze aanbevelingen met een verwijzing naar de desbetreffende paragraaf.

•

•

Blijf onverminderd aandacht besteden aan het 'meenemen' en opleiden van de mede
werkers in het op juiste wijze gebruiken van het Klant- Zaak- en Archiefsysteem om
zodoende een zo breed mogelijk draagvlak voor het gebruik van het systeem te creëren
(zie paragraaf 4).
Zet zo spoedig mogelijk de vereiste capaciteit in om:
nog niet afgehandelde informatie in Mozaiek af te doen of, indien nodig, op te ne
men in het KZA;
te onderzoeken waar en in welke mate in mailboxen en op afdelings- en andere
schijven archiefwaardige informatie is geplaatst;
van daaruit waar nodig te bewaren papieren dossiers bij SCD-DIV aan te vullen met
aan die dossiers gerelateerde archiefbescheiden (zie paragraaf 3).
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Maak medewerkers binnen de organisatie meer bewust van hun verantwoordelijkheid
ten aanzien van een rechtmatige archivering van digitale documenten in het algemeen
en van e-mail in het bijzonder. Archiveer de formele e-mails op een juiste wijze in het
archiefsysteem of in de daarvoor aangewezen, voor een duurzame archivering ge
schikte (vak)applicatie (zie paragraaf 4).
Zorg in geval van de afhandeling en archivering van op termijn vernietigbare zaken in
backoffice-applicaties ervoor, dat deze geschikt zijn voor een rechtmatige archivering
en daarbij beschikken over vernietigingsfunctionaliteit (zie paragraaf 5).
Breng de formatie binnen SCD-DIV voor wat betreft de kwaliteitszorg zo spoedig mo
gelijk terug naar twee medewerkers, om de kwaliteitscontroles onverkort te kunnen
voortzetten en zo mogelijk te kunnen intensiveren (zie paragraaf 10).
Actualiseer het calamiteitenplan om te zorgen voor een goede bewaring van archieven
en ter voorkoming en beperking van schade tijdens een noodsituatie waarbij archieven
beschadigd of verloren dreigen te gaan (zie paragraaf 9).

BEVINDINGEN AAN DE HAND VAN DE KPI-ELEMENTEN

1. LOKALE REGELINGEN
Het Openbaar Lichaam Drechtsteden beschikt over actuele lokale regelingen met betrek
king tot het informatie- en archiefbeheer. Het Besluit Informatiebeheer is op 16 januari
2014 vastgesteld door het dagelijks bestuur, de Archiefverordening door het algemeen
bestuur in zijn vergadering van 3 juni 2014. Bovendien is de Archiefverordening op 15
augustus 2014 medegedeeld aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Zodoende blijft
het openbaar lichaam voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot
het informatie- en archiefbeheer, zoals onder andere de per 1 oktober 2012 in werking
getreden Wet revitalisering generiek toezicht en de per 1 januari 2013 gewijzigde Archief
wet. Aanvullend op bovengenoemde regelgeving is het beleidsdocument Beheerregels in
formatie- en archiefbeheer vastgesteld op 30 oktober 2014 door het Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden. Dit document is behalve voor het Openbaar Lichaam Drecht
steden ook geldig voor de aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden deelne
mende gemeenten.

2. INTERNE KWALITEITSZORG EN TOEZICHT
Conform artikel 16 van de Archiefregeling2 dient het Openbaar Lichaam Drechtsteden als
zorgdrager ervoor te zorgen dat het beheer van zijn archiefbescheiden voldoet aan toets
bare eisen van een door hem toe te passen kwaliteitssysteem. Daarbij wordt in de toelich
ting bij genoemd artikel aangegeven dat een dergelijk systeem breder is dan alleen het
archiefbeheer en verwijst daarom ook naar een aantal normeringen, waaronder de NENISO 154893. Het Openbaar Lichaam Drechtsteden dient volgens de Archiefregeling op het
terrein van de informatievoorziening ook normen en standaarden op het terrein van het
records management te implementeren. De processen rond het verwerken en beheren van
informatie inclusief de archiefprocessen moeten eenduidig, gedocumenteerd en toetsbaar
plaatsvinden op basis van erkende referenties en kaders.

2 Archiefregeling: regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009,
nr. WJZ/178205 (8189), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van ar
chiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaarplaatsen.
33 NEN-ISO 15489: internationale norm voor informatie- en archiefmanagement. Deze norm biedt een algemeen
geaccepteerd kader, waarop organisaties hun informatiehuishouding kunnen baseren.
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Een kwaliteitssysteem is een goed hulpmiddel om een efficiënte en betrouwbare informa
tievoorziening te waarborgen. Vaste procedures en normen in combinatie met periodieke
controles dragen bij tot een stabiele kwaliteit van de werkzaamheden. Bovendien genereert
een dergelijk systeem kengetallen en normen waarop het management goed kan sturen.
Het kwaliteitssysteem is beschreven in het Kwaliteitshandboek dat is vastgesteld door het
dagelijks bestuur. Ten behoeve van de kwaliteitszorg zijn in de formatie van SCD-DIV twee
fte opgenomen.

3. ORDENING, AUTHENTICITEIT, CONTEXT, TOEGANKELIJKHEID EN DUURZAAM
HEID ARCHIEFBESCHEIDEN
Artikel 18 van de Archiefregeling bepaalt dat archiefbescheiden te allen tijde geordend
dienen te zijn, zowel om de toegankelijkheid te bevorderen als om de samenhang tussen
de archiefbescheiden (op verschillende aggregatieniveaus) duidelijk te maken. Die samen
hang heeft direct te maken met de werkprocessen waarbij de archiefbescheiden gemaakt,
ontvangen en gebruikt worden.

In eerdere jaarverslagen werd gemeld dat niet al het te bewaren archiefmateriaal in het
archiveringssysteem wordt opgenomen. In Mozaïek staan veel uploads en ook op de afdelingsschijven en persoonlijke mailboxen staat nog archiefwaardig materiaal. In 2020 is alle
voor het oplossen van dit vraagstuk vereiste capaciteit en inzet bij het openbaar lichaam
en SCD-DIV benodigd geweest voor de implementatie van het KZA. Dit had tot gevolg dat
de doelstelling, om in 2020 een begin te maken met nog niet afgehandelde informatie in
Mozaiek af te doen of, indien nodig, op te nemen in het KZA, niet kon worden behaald. Het
is zaak dat deze problematiek zo spoedig mogelijk voortvarend wordt aangepakt.
Aanbeveling
Zet zo spoedig mogelijk de vereiste capaciteit in om:
nog niet afgehandelde informatie in Mozaiek af te doen of, indien nodig, op te nemen
in het KZA;
te onderzoeken waar en in welke mate in mailboxen en op afdelings- en andere
schijven archiefwaardige informatie is geplaatst;
van daaruit waar nodig te bewaren papieren dossiers bij SCD-DIV aan te vullen met
aan die dossiers gerelateerde archiefbescheiden.

4. SPECIFIEKE EISEN AAN DIGITALE ARCHIEFBESCHEIDEN
In het vorige verslag van de gemeentearchivaris omtrent het toezicht op de informatie
huishouding rapporteerde de archiefinspectie dat het project KZA (Klant-, Zaak- en Ar
chiefsysteem) vooral gericht was op de uitrol van het systeem en niet op de implementatie
en het creëren van meerwaarde voor de medewerkers. Daardoor maakte de archiefinspec
tie zich zorgen of het systeem volledig kon worden geïmplementeerd en in de toekomst
integraal gebruikt ging worden en gaf aan, dat het van belang was dat de focus binnen het
project KZA meer gelegd zou moeten worden op de medewerkers van het Openbaar Li
chaam Drechtsteden als gebruikers, naast op de techniek. In dit kader adviseerde de ar
chiefinspectie, om de wensen en eisen van de gebruikers in kaart te brengen en te bespre
ken. In 2020 zijn hierin stappen gezet en is vanuit de projectorganisatie gestart met de
inventarisatie van de behoeften vanuit de gebruikersorganisaties. Met tevredenheid ziet de
archiefinspectie daarbij een verlegging van de focus op de implementatie in plaats van op
de techniek, en met het principe 'de business centraal' wordt de nut en noodzaak en meer
waarde van het systeem voor de gebruikers leidend. Onderdelen van deze verlegging van
het perspectief is het samenvoegen van zaaktypen waar dat kan, en het onderzoeken of
de afhandeling en archivering van op korte termijn vernietigbare zaken in het KZA en
eventueel in backoffice-applicaties kan worden afgehandeld. Daarbij heeft de archiefin
spectie erop gewezen dat de eisen uit de Archiefwet- en regelgeving ten aanzien van de
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archivering en vernietiging van digitale informatie ook gelden voor eventuele andere ap
plicaties naast het KZA, op het moment dat daarin archiefwaardige informatie wordt opge
slagen.

De archiefinspectie blijft beducht voor het risico, dat het KZA niet volledig wordt geïmple
menteerd en in de toekomst niet integraal gebruikt gaat worden. Gebleken is, dat het
gebruik van het KZA kwalitatief en kwantitatief gezien nog steeds niet voldoende is en
verbetering behoeft. Zodoende verdient het 'meenemen' en opleiden van de gebruikers
van het KZA onverminderd de aandacht. Voor een succesvolle implementatie van het KZA
blijft een gedegen training geënt op de specifieke behoeften van organisatieonderdelen
essentieel voor het creëren, onderhouden en vergroten van de bewustwording bij de amb
tenaren van het Openbaar Lichaam Drechtsteden betreffende het gebruik van het KZA.

Aanbeveling
Blijf onverminderd aandacht besteden aan het 'meenemen' en opleiden van de mede
werkers in het op juiste wijze gebruiken van het Klant- Zaak- en Archiefsysteem om
zodoende een zo breed mogelijk draagvlak voor het gebruik van het systeem te creëren.
In dit kader is het zeker ook van belang dat de medewerkers binnen de organisatie meer
gewezen worden op de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van een juiste en rechtma
tige archivering van digitale documenten in het algemeen en van e-mail in het bijzonder.
Formele e-mails dienen te worden opgenomen in het archiefsysteem of in de daarvoor
aangewezen, voor een duurzame archivering geschikte (vak)applicatie.

Aanbeveling
Maak medewerkers binnen de organisatie meer bewust van hun verantwoordelijkheid
ten aanzien van een rechtmatige archivering van digitale documenten in het algemeen
en van e-mail in het bijzonder. Archiveer de formele e-mails op een juiste wijze in het
archiefsysteem of in de daarvoor aangewezen, voor een duurzame archivering geschikte
(vak)applicatie.
Aangaande de kwestie van de eventuele afhandeling en archivering van zaken met een
korte bewaartermijn in backoffice-applicaties, heeft de archiefinspectie zoals, eerder aan
gegeven, er op gewezen dat de rechtmatige vernietiging van digitale informatie in dat
geval ook voor deze applicaties geldt. In dit kader wijst de archiefinspectie op de eind 2019
tot stand gekomen 'Checklist archivering enkel in backoffice-applicatie' als een nuttig hulp
middel. Het is vereist dat backoffice-applicaties beschikken over vernietigingsfunctionaliteit, mocht ertoe besloten worden om daarin op termijn vernietigbare data op te slaan (zie
paragraaf 5). Verder dient in dit traject te worden gewaakt voor versnippering van infor
matie, om te voorkomen dat de informatie minder of zelfs niet meer toegankelijk wordt.
Cruciaal daarbij is, dat het documentair structuurplan volledig en actueel blijft, zodat altijd
inzichtelijk is in welke applicatie archiefwaardige informatie is opgeslagen en mede daar
door deze informatie gemakkelijk terugvindbaar is.

5. VERNIETIGING, VERVANGING EN VERVREEMDING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN
De organisaties die onder het toezicht van de gemeentearchivaris vallen, mogen alleen
archiefbescheiden vernietigen waarvoor de archiefinspectie namens de gemeentearchivaris
een machtiging tot vernietiging heeft verleend. Met deze procedure wordt voorkomen dat
informatie verloren gaat die daarvoor (nog) niet in aanmerking komt. De archiefinspectie
controleert de wettelijke bewaartermijnen van de archiefbescheiden die op een vernietigingslijst voorkomen en beoordeelt of te vernietigen bescheiden alsnog voor blijvende be
waring in aanmerking komen vanuit het (cultuur)historisch belang.
In het afgelopen jaar werden machtigingen tot vernietiging verleend voor archiefbeschei
den vermeld in de volgende vernietigingslijsten van (deels voormalige) beheereenheden
van het Openbaar Lichaam Drechtsteden:
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Vernietigingslijst 2020 van organisatie(onderdeel)

Machtiging verleend op

Ingenieursbureau Drechtsteden

08-05-2020

Ingenieursbureau Dordrecht

08-05-2020

Bureau Drechtsteden (BDR)

08-05-2020

SCD-Inkoop

08-05-2020

Sector Sociale Dienst Dordrecht

08-05-2020

Sociale Dienst Drechtsteden

08-05-2020

Gemeentebelastingen Drechtsteden

13-05-2020

Sociale Dienst Drechtsteden WWB + WVG

27-07-2020

GRD-Financiële administratie

10-12-2020

GRD-P&O en salarisadministratie

10-12-2020

In 2020 heeft de archiefinspectie met SCD-DIV gesprekken gevoerd inzake de problema
tiek rond de vernietiging van de numerieke/chronologische series in Mozaiek. Het doel was
te komen tot een werkwijze die uiteindelijk leidt tot een verantwoorde vernietiging van de
betreffende archiefbescheiden. SCD-DIV heeft de archiefinspectie een aantal scenario's
met een bijbehorend voorstel voorgelegd. De gesprekken hebben in december 2020 gere
sulteerd in afspraken voor een gezamenlijke aanpak van de kwestie.
Ook in het afgelopen jaar is de tendens naar meer gebruik van backoffice-applicaties zicht
baar. Het probleem van backoffice-systemen is dat een juiste archief(data)vernietiging
vaak niet geregeld of mogelijk is, terwijl rechtmatige vernietiging van digitale informatie
in dat geval ook voor deze applicaties geldt. Het is daarom vereist dat backoffice-applica
ties beschikken over vernietigingsfunctionaliteit, mocht ertoe besloten worden om daarin
op termijn vernietigbare data op te slaan. Daarnaast dienen voor genoemde applicaties in
dat geval ook vernietigingsprotocollen en -procedures te worden opgesteld om een recht
matige vernietiging te kunnen bewerkstelligen.
Aanbeveling
Zorg in geval van de afhandeling en archivering van op termijn vernietigbare zaken in
backoffice-applicaties ervoor, dat deze geschikt zijn voor een rechtmatige archivering en
daarbij beschikken over vernietigingsfunctionaliteit.

6. OVERBRENGING VAN ARCHIEFBESCHEIDEN NAAR DE ARCHIEFBEWAAR
PLAATS
Ingevolge de Archiefwet dienen archiefbescheiden ouder dan 20 jaar te worden overge
bracht naar de archiefbewaarplaats. In 2020 zijn er geen archiefbestanden van het Open
baar Lichaam Drechtsteden naar de archiefbewaarplaats overgebracht.

7. ARCHIEFBEWAARPLAATSEN, ARCHIEFRUIMTEN EN E-DEPOTS
De ontwikkelingen in 2020 betreffende de archiefbewaarplaats en rond het inrichten van
een e-depot voor de bij het Regionaal Archief Dordrecht aangesloten gemeenten en open
bare lichamen worden geschetst in het bijgevoegde verslag van de gemeentearchivaris
inzake het beheer van de archiefbewaarplaats en de daarnaar overgebrachte archieven4.

4 Zie: 'Jaarverslag van het Regionaal Archief Dordrecht over het jaar 2020' door drs. T.J. de Bruijn 0anuari
2021), par. 2.
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8. TER BESCHIKKING STELLING VAN NAAR ARCHIEFBEWAARPLAATS OVERGE
BRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN
De archiefbescheiden die conform de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar de archief
bewaarplaats zijn toegankelijk en beschikbaar voor het publiek. De archiefinventarissen
zijn beschikbaar via de website van het Regionaal Archief Dordrecht. De archiefbescheiden
kunnen kosteloos fysiek in de studiezaal worden geraadpleegd voor zover er geen openbaarheidsbeperkingen zijn opgenomen. Zie voor meer details het bijgevoegde verslag van
de gemeentearchivaris inzake het beheer van de archiefbewaarplaats en de daarnaar over
gebrachte archieven.

9. RAMPEN, CALAMITEITEN EN VEILIGHEID
Een calamiteitenplan initieert preventieve en repressieve maatregelen om de risico's op
schade aan de archieven als gevolg van brand, wateroverlast, schimmels, ongedierte en
diefstal te minimaliseren. Het Openbaar Lichaam Drechtsteden beschikt over een vastge
steld calamiteitenplan. In het plan zijn de procedures met betrekking tot de verplaatsing
of veiligstelling van archiefbescheiden opgenomen. Het plan is in 2014 door het dagelijks
bestuur vastgesteld en dient te worden geactualiseerd.
Aanbeveling
Actualiseer het calamiteitenplan om te zorgen voor een goede bewaring van archieven
en ter voorkoming en beperking van schade tijdens een noodsituatie waarbij archieven
beschadigd of verloren dreigen te gaan.

10. MIDDELEN EN MENSEN
De werkzaamheden met betrekking tot de documentaire informatievoorziening van het
Openbaar Lichaam Drechtsteden worden uitgevoerd door medewerkers van het team SCDDIV. Met een formatie van 25,91 fte voeren deze medewerkers de werkzaamheden ook uit
voor de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Onderstaand volgt een overzicht van de
functies en de omvang van het team SCD-DIV:

Functie

fte

Teamleider___________________________
Beleidsadviseur_______________________
Informatieadviseur___________________
Recordmanager______________________
Senior medewerker kwaliteit___________
Medewerker kwaliteit_________________
Medewerker digitaal archiefbeheer_____
Medewerker fysiek archiefbeheer______
Senior medewerker digitaliseren en post
Medewerker digitaliseren en post______

1____
1,5
7,21
2____
j.____
1_____
2____
3____
5,05
3,15

Totaal

25,91

In het licht van de complexe ontwikkelingen op het gebied van het digitale informatie- en
archiefbeheer groeit het team SCD-DIV verder naar de rol van expert op gebied van digitaal
informatiemanagement voor de gehele Drechtstedenregio, met de daarbij behorende taken
naast de overige door het team uit te voeren DIV-taken. Gelet hierop blijft de formatie van
het team SCD-DIV naar de mening van de archiefinspectie aan de krappe kant om de
continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden te kunnen waarborgen.
Uit het 'Inspectierapport Dossierkwaliteit Klant-, Zaak- en Archiefsysteem in de gemeente
Dordrecht' d.d. 6 februari 2020 is gebleken dat goede kwaliteitscontroles onmisbaar zijn
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voor het vormen van een compleet en betrouwbaar duurzaam digitaal archief. Een van de
aanbevelingen uit genoemd inspectierapport luidt dat SCD-DIV de door de twee kwaliteits
medewerkers uitgevoerde controles, gezien het grote belang daarvan, onverkort dient
voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren. Gezien het feit, dat een van beide kwali
teitsmedewerkers inmiddels met pensioen is gegaan, wijst de archiefinspectie op de ur
gentie om deze leemte in de formatie voor de kwaliteitszorg zo spoedig mogelijk weer op
te vullen.
Aanbeveling
Breng de formatie binnen SCD-DIV voor wat betreft de kwaliteitszorg zo spoedig moge
lijk terug naar twee medewerkers, om de kwaliteitscontroles onverkort te kunnen voort
zetten en zo mogelijk te kunnen intensiveren.

Aldus vastgesteld d.d. 16 maart 2021
De gemeentearchivaris van Dordrecht,

drs. TJ. de Bruiin

Regionaal Archief Dordrecht

Maart 2021

Jaarverslag van het Regionaal Archief Dordrecht

over het jaar 2020

doordrs. TJ. (Teun) de Bruijn, gemeentearchivaris
januari 2021

r
REGIONAAL

AA RCHIEF
DORDRECHT

□NDERDEELVANDORDRECHTS MUSEUM

Inleiding
Op grond van de Archiefverordening is de gemeentearchivaris verplicht om het College
van Burgemeester en Wethouders jaarlijks verslag te doen van het beheer van de ar
chiefbewaarplaats en de daarnaar overgebrachte archieven. Sinds 2017 is deze verant
woording in een afzonderlijk jaarverslag van het Regionaal Archief Dordrecht opgenomen.
Dit jaarverslag wordt tevens als bijlage aan het verslag van de gemeentearchivaris om
trent het toezicht op de gemeentelijke informatiehuishouding toegevoegd.

Het Regionaal Archief Dordrecht is een onderdeel van het Cluster Musea van de gemeente
Dordrecht, dat bestaat uit de cultuurorganisaties het Dordrechts Museum, het Hof van
Nederland, Huis Van Gijn en het Regionaal Archief Dordrecht.

1.

Algemeen
2020 zal voor altijd in onze herinnering blijven als het jaar waarin de corona-pandemie
begon. De door de rijksoverheid genomen maatregelen zijn ongekend en hebben ook
grote invloed gehad op het functioneren van het Regionaal Archief Dordrecht. Van de ene
op de andere dag werden thuiswerken, minimale fysieke contacten en digitaal vergaderen
het 'nieuwe normaal'. Daarnaast werd de studiezaal noodgedwongen drie maal voor kor
tere of langere tijd gesloten, werden overbrengingen van archieven naar de archiefbe
waarplaats tijdelijk uitgesteld, mochten vrijwilligers niet meer komen om te werken en
werden allerlei activiteiten afgelast of omgezet in virtuele experimenten. Gelet op de
grote impact van deze crisis op de samenleving is besloten om in samenhang met parti
culiere initiatieven een speciale corona-collectie aan te leggen, bestaande uit onder an
dere documenten, interviews, beeld- en filmmateriaal en digitale bestanden.

In augustus is de beheerder van de Collectie Bewegend Beeld en Geleid met pensioen
gegaan. In bijna twintig jaar heeft Ron de Bruijn deze collectie met groot enthousiasme
en deskundigheid weten uit te bouwen tot een volwaardig onderdeel van de collectie van
het Regionaal Archief Dordrecht. De collectie is exceptioneel gegroeid en door de digita
lisering van het meeste filmmateriaal is dit nu thuis op een eenvoudige manier via de
website te raadplegen. Archivist Jan Willem Nieuwold heeft een deel van de taken van
collectiebeheerder overgenomen.

Al vanaf 2008 archiveert het Regionaal Archief Dordrecht websites met een programma
van het softwarebedrijf Capsis. In aansluiting op een aantal landelijke ontwikkelingen is
in mei 2020 overgestapt op een ander pakket, namelijk dat van Archiefweb.eu. De over
stap was direct een goede aanleiding om de administratie van alle reeds gearchiveerde
websites te controleren op volledigheid en de websites gefaseerd beschikbaar te gaan
stellen via de website van het Regionaal Archief Dordrecht.
Het Regionaal Archief Dordrecht heeft in 2020 weer actief deelgenomen aan de landelijke
expertgroep Websitearchivering. In dit gremium proberen archivarissen en bibliotheca
rissen niet alleen hun vakinhoudelijke krachten te bundelen maar ook inzichtelijk te ma
ken welke instellingen bezig zijn met de archivering van welke websites. De expertgroep
is tevens de centrale gesprekspartner voor de leveranciers van de benodigde software
voor websitearchivering. In dit kader nam op 5 november archiefinspecteur Robin Lassche
actief deel aan een paneldiscussie op de Werelddag van de Digitale Duurzaamheid, een
groots opgezet digitaal symposium met ruim honderd deelnemers.

In 2020 heeft de uitvoering van de Auteurswet en de Algemene Verordening Gegevens
bescherming en daarmee samenhangend het digitaal beschikbaar stellen van beeldma
teriaal en gegevens via het internet weer op de agenda van het Nederlandse archiefwezen
gestaan. Een eenduidige uitleg van wat de wet- en regelgeving nu exact toestaat, bestaat
er namelijk nog steeds niet. Daarnaast is er aandacht besteed aan de afronding van een
nieuwe Archiefwet, waarin de overbrengingstermijn teruggebracht zal worden naar tien
in plaats van twintig jaar. De wet zal in 2021 in werking treden.
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2.

Archiefinspectie en advisering
Ook in 2020 zijn de archiefinspecteurs Robin Lassche en Louis Scheuneman vele malen
om advies gevraagd, zoals over hoe de archieven in een goede, geordende en toeganke
lijke staat moeten worden overgebracht en de digitalisering van archiefbestanden. Met
name het monitoren van de invoering en de gevolgen van het nieuwe Klant-, Zaak- en
Archiefsysteem in de Drechtsteden heeft veel tijd gekost. De verwachting was dat eind
2020 alle processen uitgerold zouden zijn en dat alle ambtelijke organisaties in de Drecht
steden volledig digitaal zouden werken en archiveren. Helaas is bij de uitrol van alle pro
cessen vertraging opgetreden, zodat er nog steeds sprake is van een hybride situatie bij
de archiefvorming.

Daarnaast zijn er weer tientallen machtigingen tot de vernietiging van archiefbescheiden
verleend. Tevens zijn er vervolgfacetinspecties uitgevoerd naar de kwaliteit van de ar
chiefruimten en naar de kwaliteit en volledigheid van de digitale dossiers. Vooral dit laat
ste zal de komende jaren een blijvend punt van aandacht, zorg en inspectie blijven.
Het Regionaal Archief Dordrecht heeft in 2018 besloten om, gelet op de kennis, efficiëntie
en kosten, nauw met het Stadsarchief Rotterdam te gaan samenwerken met de ontwik
keling van een e-depot. In 2019 is gestart met een proef om digitale bestanden van de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in het e-depot te plaatsen. Deze pilot heeft in 2020
een vervolg gekregen. De resultaten zijn positief te noemen, maar om processen meer
automatisch te laten verlopen, zullen er aanpassingen in de huidige documentaire mana
gementsystemen aangebracht moeten worden. Dit kan echter het beste op landelijk ni
veau aangepakt worden.

Daarnaast hebben archivist Wim Koole en archiefinspecteur Robin Lassche een visiedo
cument over het opstellen van een hotspotmonitor opgesteld. Een van de voorstellen is
dat de zorgdrager de gemeentearchivaris opdracht geeft om per gemeente expertmee
tings te beleggen. Deze moeten leiden tot een jaarlijks geactualiseerde hotspotlijst. Hot
spots zijn gebeurtenissen die tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling veel
commotie en beroering hebben losgemaakt. Voor 2020 zal zeker de corona-pandemie als
een van de hotspots worden aangemerkt.
In december vond de eerste digitale bijeenkomst van het Strategisch Informatieoverleg
in de gemeente Hoeksche Waard plaats, waarbij de gemeentearchivaris aanwezig was.
Bij het instellen van een Strategisch Informatieoverleg voor de Drechtsteden is helaas
weinig vooruitgang geboekt.

3.

Acquisitie
In 2020 is de collectie van het Regionaal Archief Dordrecht met ongeveer 230 strekkende
meter gegroeid. Het betreft zowel overheids- als particuliere archieven uit Dordrecht en
de regiogemeenten, waarmee een dienstverleningsovereenkomst is gesloten. Daarnaast
zijn ook de Beeldcollectie, de Archiefbibliotheek en de Collecties Bewegend Beeld en Ge
luid met een (groot) aantal objecten aangevuld. De belangrijkste aanwinsten worden
hieronder vermeld:

Aanwinsten aan archieven
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Goudswaard (archief 1295)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Nieuw-Beijerland (archief 1296)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Piershil (archief 1297)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Zuid-Beijerland (archief 1298)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Korendijk (archief 1299)
Gemeente Papendrecht, 1992 - 2000 (archief 1316)
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Collectie van bouwtechnische en planologische kaarten van de Gemeente Dordrecht (ar
chief 1323)
Nederlandse Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf (archief 1348)
Stichting 'Short4Dordt!' (archief 1350)
Commissie Geldwerving van de Nederlandse Hervormde Kerk (archief 1351)
Hervormd Kerkkoor Dubbeldam (archief 1352)
Hervormde Vrouwendienst Dubbeldam (archief 1353)
Registers van eigendomsovergang van Oud-Beijerland (archief 1354)
Gaardersarchief van Oud-Beijerland (archief 1355)
Doop-, trouw- en begraafboeken van Oud-Beijerland (archief 1356)
Ontvangers van de Gemene Middelen te Oud-Beijerland (archief 1357)
Weeskamer te Oud-Beijerland (archief 1358)
Oud-rechterlijke archieven van Oud-Beijerland (archief 1359)
Oud-rechterlijke archieven van Oud-Beijerland en Zuid-Beijerland (archief 1360)
Notariële archieven van Oud-Beijerland (archief 1361)
Collectie van bescheiden met betrekking tot de familie Herweijer (archief 1362)
Collectie van bescheiden met betrekking tot de Dordtse Kleuren (archief 1363)
Collectie van bescheiden met betrekking tot psychiater D.N. Oudshoorn (archief 1364)
Aanvulling op de Collectie van bescheiden met betrekking tot de familie Blussé van OudAlblas (archief 100)
Aanvulling op de Handschriftenverzameling (archief 150)
Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente van Dubbeldam (ar
chief 295)
Aanvulling op het archief van de Nederlandse Kabelfabriek - Nedstaal te Alblasserdam
(archief 1088)
Aanvulling op het archief van de Gemeente Heinenoord, 1938 - 1983 (archief 1018)
Aanvulling op het archief van de Gemeente Maasdam, 1932 - 1983 (archief 1083)
Aanvulling op het archief van de Gemeente Puttershoek, 1942 - 1983 (archief 1096)
Aanvulling op het archief van de Gemeente Westmaas, 1942 - 1983 (archief 1097)
Aanvulling op het archief van de Gemeente Mijnsheerenland, 1942 - 1983 (archief 1098)
Aanvulling op de Burgerlijke Stand en Bevolking van Oud-Beijerland (archief 1330)
Omvangrijke aanvullingen van de ArchiefbibHotheek
Nieuwe publicaties betreffende Dordrecht en de regio Zuid-Holland Zuid
Omvangrijke aanvullingen van de Beeldbank
Collectie foto's van de familie Den Bandt - Timmers Verhoeven
Collectie foto's van de familie Den Drooge
Collectie foto's en prentbriefkaarten (geschonken door de Vereniging 'Oud-Dordrecht')

4.

Toegankelijkheid
In 2020 is een groot aantal aanvullingen op archieven beschreven en daarmee toegan
kelijk gemaakt via de website. Daarnaast is een aantal archieven geïnventariseerd en zijn
de overheidsarchieven in een geordende en toegankelijke staat, dus met een inventaris
naar de archiefbewaarplaats overgebracht. Bovendien worden alle nog niet beschreven
charters door studiezaalmedewerkster Rosita Autar via MaisFlexis ontsloten en daarna
aan een digitale afbeelding van het charter gekoppeld. Dit project zal in 2021 worden
afgerond.

Er zijn onder andere inventarissen gemaakt op:
Koninklijke Dordrechtse Roei- en Zeilvereniging (archief 245)
Rooms-Katholieke Mariaschool (archief 471)
Collectie van bescheiden met betrekking tot de restauratie van de Grote Kerk (archief
472)
Oud-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht (archief 474)
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Politiesportvereniging ’Zuid-Holland Zuid' en haar rechtsvoorgangers (archief 1259)
Overlegorgaan 'Nationaal Park De Biesbosch' (archief 1270)
Collectie van bescheiden met betrekking tot de boekhandelaar B.M. van Duimen (archief
1285)
Interkerkelijke Cantorij 'Cantate Domino' (archief 1286)
Galerie 'Intermezzo' (archief 1288)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Goudswaard (archief 1295)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Nieuw-Beijerland (archief 1296)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Piershil (archief 1297)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Zuid-Beijerland (archief 1298)
Collectie van bouwvergunningen van de Gemeente Korendijk (archief 1299)
Nederlandse Hervormde Gemeente van Giessendam-Neder-Hardinxveld (archief 1302)
Gemeente Papendrecht, 1992 - 2000 (archief 1316)
Collectie van bouwtechnische en planologische kaarten van de Gemeente Dordrecht (ar
chief 1323)
Stichting 'Bach-Orgel' (archief 1337)
Classis Alblasserdam van de Protestantse Kerk in Nederland (archief 1343)
De Veer Stichting (archief 1344)
Collectie van bescheiden met betrekking tot de familie P. Los te Zwijndrecht (archief
1345)
Nederlandse Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf (archief 1348)
Stichting 'Short4Dordt!' (archief 1350)
Commissie Geldwerving van de Nederlandse Hervormde Kerk (archief 1351)
Hervormd Kerkkoor Dubbeldam (archief 1352)
Hervormde Vrouwendienst Dubbeldam (archief 1353)
Registers van eigendomsovergang van Oud-Beijerland (archief 1354)
Gaardersarchief van Oud-Beijerland (archief 1355)
Doop-, trouw- en begraafboeken van Oud-Beijerland (archief 1356)
Ontvangers van de Gemene Middelen te Oud-Beijerland (archief 1357)
Weeskamer te Oud-Beijerland (archief 1358)
Oud-rechterlijke archieven van Oud-Beijerland (archief 1359)
Oud-rechterlijke archieven van Oud-Beijerland en Zuid-Beijerland (archief 1360)
Notariële archieven van Oud-Beijerland (archief 1361)
Collectie van bescheiden met betrekking tot de Dordtse Kleuren (archief 1363)
Een grote groep vrijwilligers is doorgegaan met het nader ontsluiten van de gezinskaarten
en de notariële akten van Dordrecht. Een van de vrijwilligers is actief op het gebied van
institutioneel onderzoek. Deze gegevens, waardoor de geschiedenis van een instelling
duidelijk wordt, worden aan de archieftoegangen gekoppeld. Door de corona-maatregelen
liep de voortgang van deze projecten wel vertraging op. Met ondersteuning van vrijwil
ligers en de commentaren van bezoekers van de Beeldbank zijn weer vele afbeeldingen
en deelcollecties beschreven en daarmee beter toegankelijk gemaakt, zoals de collectie
luchtfoto's van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Nieuw-Lekkerland, de Collectie
H.C. Jorissen, de Collectie F. Rijsdijk-Boss en de Collectie J.P. Veth.

5.

Restauratie en conservering
In het restauratieatelier aan de Vest is een groep vrijwilligers doorgegaan met het con
serveren en herverpakken van archieven in zuurvrije omslagen en dozen. Door de coronamaatregelen is ook de voortgang van dit project vertraagd. Papierrestaurator Vera van
Kempen-Keijzers is met ondersteuning van archiefmedewerkster Gabriella Lemkes bezig
met het restaureren en opnieuw opzetten van de Gemeentelijke Prentverzameling. Het
gaat hierbij met name om de grootformaat tekeningen, prenten en aquarellen. Bovendien
is een groot aantal in 2019 geschonken Bijbels van een passende, beschermende doos
voorzien.

5

In 2020 is de papierrestaurator tevens gestart met de uitvoering van het in 2019 vast
gestelde restauratieplan voor alle papieren objecten in de Collectie Dordrecht. Ze is daar
naast betrokken geweest bij de inrichting van tentoonstellingen in het Dordrechts Mu
seum en Het Hof van Nederland en het gereed maken van objecten voor (internationale)
uitleningen.

6.

Archiefbewaarplaats
Door de overbrenging van overheidsarchieven die ouder zijn dan twintig jaar was er de
afgelopen jaren in de archiefdepots een tekort aan ruimte ontstaan. Met de extra ruimte
die in 2019 werd gerealiseerd, is de verwachting dat we tot 2025 vooruit kunnen. Door
de wettelijk verplichte overbrenging van het tienjarenblok 1991-2000 zijn in de komende
twee jaar wel honderden strekkende meters aan nieuwe overheidsarchieven te verwach
ten.

7.

Studiezaal en dienstverlening
In Het Hof van Nederland is ook de studiezaal van het Regionaal Archief Dordrecht ge
huisvest. Door de corona-pandemie was de studiezaal in de periodes 13 maart-29 mei,
5-18 november en 15-31 december noodgedwongen gesloten. In de tussenliggende we
ken was de studiezaal wel open maar met beperkende maatregelen, zoals maximaal tien
bezoekers per dag en het verplicht gebruik van beschermende middelen.
De uitleningen van dossiers aan de overheidsadministraties (de archiefvormers) gingen
het gehele jaar door. Daarnaast zijn er ongeveer 3.000 vragen per mail of telefonisch
binnenkomen die door de studiezaalmedewerkers zijn afgehandeld. Tevens is het Regio
naal Archief Dordrecht met het scanning on demand van bouwvergunningen overgestapt
naar een ander digitaliseringsbedrijf, namelijk GMS in Alblasserdam.

Alle archiefinventarissen zijn beschikbaar via de website van het Regionaal Archief Dor
drecht. De archiefbescheiden kunnen kosteloos fysiek worden geraadpleegd in de studie
zaal. De digitale afbeeldingen zijn sinds eind 2015 via de website van het Regionaal Ar
chief Dordrecht kosteloos te raadplegen en te downloaden.
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de bezoekcijfers van het Regionaal Ar
chief Dordrecht in 2020 in vergelijking met die van 2016 - 2019. Uit de bezoekaantallen
blijkt dat ondanks de tijdelijke sluiting belangstellenden in de geschiedenis van Dordrecht
en de regio de studiezaal en website goed weten te vinden.

Bezoekcijfers van de studiezaal

2016
2017
2018
2019
2020

Bezoeken
2.825
2.713
2.798
2.819
1.601

2016
2017
2018
2019
2020

Aangevraagde stukken
10.433______________
8.891_______________
8.835_______________
10.513
7.997
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Bezoekcijfers van het Regionaal Archief Dordrecht via archieven.ni
Zoekacties
Paginaweergaves
2016
927.478
7.516.801
2017
870.063
4.576.039
888.971
4.185.074
2018
2019
801.833
4.285.899
2020
845.000
5.327.223
Bezoekcijfers van de Beeldbank
Bezoeken
2016
99.154
2017
88.180
2018
105.806
2019
104.396
2020
111.780

8.

Paginaweergaves
1.424.408
1.210.924______
1.385.054
1.262.972
1.309.910

Website
In 2020 is in samenwerking met de Dordtse Academie en de Vereniging 'Oud-Dordrecht'
weer een twintigtal lemmata aan het Dordts Biografisch Woordenboek toegevoegd, waar
door er nu 201 zijn gepubliceerd. Tevens zijn via de sociale media, waaronder Facebook
en Twitter, geregeld korte verhalen en wetenswaardigheden gepubliceerd. Daarnaast is
een aantal digitale collecties aan de Beeldbank toegevoegd, waardoor nu ongeveer
180.000 foto’s, prenten, kaarten, negatieven etc. kosteloos zijn te raadplegen en te
downloaden.
In 2020 zijn ook de scans van bijna 38.000 tekeningen aan de beschrijvingen van de
Collectie van bouwtechnische en planologische kaarten van de Gemeente Dordrecht in
MaisFlexis gekoppeld, waardoor deze nu via de website zijn te raadplegen en transport
naar de studiezaal niet meer nodig is.
Vanwege de sluiting van de studiezaal in verband met de corona-maatregelen is er op de
website een speciaal 'thuisarchief (www.reqionaalarchiefdordrecht.nl/activiteiten/thuisarchief) ingericht, waarin geïnteresseerde bezoekers allerlei verhalen en wetenswaardig
heden uit de Dordtse geschiedenis kunnen lezen.

9.

Tentoonstellingen, publicaties en educatie
Er is in 2020 vier keer op de eerste zaterdag van de maand door een archiefmedewerker
in het Hof of de Vest een Archief-wijzer gegeven, waarin in één a twee uur afwisselende
onderwerpen, zoals fotografie, restauratie en digitaal archiveren aan de orde zijn geko
men. De middagen worden door gemiddeld acht belangstellenden bezocht.

Op 29 februari werd een Open Stadsdepotdag georganiseerd. Ruim honderd belangstel
lenden kregen die dag een rondleiding met deskundige uitleg door de archeologische,
archief- en museumdepots in het Stadsdepot aan Jade 400. De geplande filmvoorstellin
gen in het Hof, de lezingen naar aanleiding van 75 jaar Bevrijding en de Open Archiefdag
moesten helaas door de corona-maatregelen worden geschrapt.
In het kader van de Maand van de Geschiedenis is in oktober in samenwerking met de
Vereniging 'Oud-Dordrecht' de Dag van de Geschiedenis georganiseerd. Vanwege de corona-maatregelen werd er deze keer digitaal aandacht besteed aan het thema Oost/West
met een korte film over cartografie en de reuzenkaart, een stadswandeling, een histori
sche quiz, topstukken en een lezing over genealogie en familiewapens.
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Daarnaast was een aantal medewerkers betrokken bij de totstandkoming van de tentoon
stelling I love Dordt en de voorbereiding van Dordtenaren boven WATER, die eind mei
2021 in het Hof van Nederland zal worden geopend. Bovendien is gestart met het nader
ontsluiten van de brieven van kunstschilder Jan Pieter Veth in verband met de grote Vethtentoonstelling in 2022 in het Dordrechts Museum. Tevens is medewerking verleend aan
allerlei (particuliere) initiatieven, zoals Stemmen uit mijn Straat. Dordrecht in tijden van Corona
van journalist Frits Baarda, de Stadsquiz in Schouwburg Kunstmin, de rubriek Toen en Nu in
De Plusser, de Historische Scheurkalender, een rubriek Bijzondere straatnamen van RTV
Dordrecht en projecten in het kader van 800 jaar Stad. Een aantal van deze projecten zal
in 2021 worden voortgezet.

8

Servicecentrum
Drechtsteden
Bijlage 2

Jaarverslag 2020 van SCD-DIV over het beheer van niet overgebrachte informatie en
archiefbescheiden van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
door: J.M.M. van Dompzelaar, kwaliteitsmedewerker SCD-DIV
1. Lokale regelgeving
Half augustus 2019 heeft de gemeentearchivaris een brief aan de Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden gestuurd met het advies een Strategisch informatieoverleg (SIO) in te richten. In de
brief geeft hij aan wie er in het SIO kunnen plaatsnemen en welke punten er op de agenda staan.
Omdat praktisch alle facetten van de archief- en informatiehuishouding bij het SCO zijn
ondergebracht, adviseert hij om één SIO voor alle Drechtsteden in te stellen.
De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is aan zet om aan te geven welke stappen zij wil zetten
op het gebied van het instellen van een SIO. In oktober 2020 heeft het MT Middelen het advies van de
gemeentearchivaris inzake het instellen van een SIO besproken met de gemeentearchivaris. Er moet
een keuze worden gemaakt in hoeverre een centraal of decentraal SIO wenselijk is. Als het SIO is
ingesteld, zal SCD-DIV een nieuwe Archiefverordening en Besluit informatiebeheer ter vaststelling aan
respectievelijk het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad voorleggen
2. Interne kwaliteitszorg en toezicht
KZA
Het KZA-project dient voorgezet te worden, zodat volledig digitaal werken en archiveren mogelijk
wordt gemaakt.

Eind 2020 waren er 513 van de 966 werkprocessen live in KZA. IN 2020 zijn een aantal werkprocessen
uitgezet en samengevoegd. En enkele nieuwe werkprocessen zijn live gezet. Alle medewerkers
binnen de 7 gemeenten kunnen inmiddels informatie opslaan in KZA. Niet alle specifieke
werkprocessen zijn echter in alle taakvelden al live. Dit zijn veelal werkprocessen waarvoor een
koppeling gerealiseerd moet worden met een vak applicatie of werkprocessen die een relatie hebben
met het medewerkersportaal en/of multitenancy. Ook een aantal GRD dochters moeten nog
uitgerold worden. Er is in 2020 veel aandacht uitgegaan naar een nieuwe lijn om het gebruik van KZA
te verbeteren. Het project KZA is, ondanks dat het project nog niet klaar is, per 31-12-2020
beëindigd. Per 1-1-2021 wordt de verdere inrichting, dóórontwikkeling en uitrol van het project KZA
uitgevoerd vanuit de lijnorganisatie van het SCD in samenwerking met de gebruikersorganisatie.
Extra aandacht behoeven de taakapplicaties. Via business cases zal bekeken worden bij welke
werkprocessen enkel archivering in taakapplicatie mogelijk is.
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Vervanging
In KZA werken we volledig digitaal. SCD-DIV heeft in 2019 het handboek vervanging ter vaststelling
voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college heeft conform besloten.
Het vervangingsbesluit is overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht bekend gemaakt.
Het Handboek regelt dat de papieren documenten die gearchiveerd moeten worden, de
archiefbescheiden, vervangen kunnen worden door een digitaal exemplaar waarbij dit digitale
exemplaar de status van het originele papieren document overneemt.

In de Archiefwet wordt dit omschreven als "vervanging". In 2020 is uitvoering gegeven aan het
gestelde in dit handboek en zijn de documenten volgens de opgestelde procedures vervangen.
Kwaliteit
Om te voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek en die
doorwerken in het handboek vervanging zijn er diverse kwaliteitscontroles nodig.
SCD-DIV voert deze controles uit. Er vinden controles plaats op de scan- en
registratiewerkzaamheden van SCD-DIV. Op basis van toegekende risicoklassen vinden ook controles
plaats op de door de ambtenaar afgehandelde zaken. Logischerwijs worden risicovolle zaken
intensiever gecontroleerd dan de zaken die minder risicovol zijn.
De uitkomsten van de kwaliteitscontroles worden teruggekoppeld naar de respectievelijke
medewerker c.q. ambtenaar. Hiermee wordt uiteindelijk de kwaliteit van de registratie verbeterd en
de volledigheid van het digitale archief gewaarborgd.
De uitkomsten van de kwaliteitscontroles van de afgehandelde zaken worden 1 x per drie maanden
gedeeld met de implementatiemanagers. Zij krijgen dit overzicht in de vorm van een dashboard.

Informatie
SCD-DIV verstrekte management- en kwaliteitsinformatie over het gebruik van zaken en zaaktypen
aan de organisaties.
3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden
i-Navigator
Het beschikken over een ordeningsstructuur is een wettelijke verplichting. Om te voldoen aan die
wettelijke verplichting is de applicatie i-Navigator aangeschaft en ingericht.
De i-Navigator is een DSP/ZTC beheertool waarin het informatiebeleid t.a.v. de ordening,
toegankelijkheid en beheer van informatieobjecten centraal kan worden vastgelegd en ook
raadpleegbaar is.
De i-Navigator bevat een model-DSP waarbij een externe redactie de inhoud daarvan - middels een
periodieke update - actualiseert aan de hand van landelijke wet- en regelgeving en richtlijnen en best
practices.

Hierdoor is het DSP/ZTC altijd compliant aan de meest recente wetgeving. In het DSP/ZTC van de
Drechtsteden is de complete informatiehuishouding centraal in kaart gebracht en beheerd. Hierin
zijn o.a. de werkprocessen (zaaktypen) benoemd, de bijbehorende informatieobjecten, de
bewaartermijnen en de applicaties waarin de werkprocessen worden uitgevoerd. Ook aspecten als
taakveld, proceseigenaar, vertrouwelijkheid, afdoeningstermijnen, processtappen,
documentsjablonen en procesrelaties worden hierin vastgelegd.
Het DSP/ZTC vormt de basisinrichting voor de zaaktypen in het zaaksysteem InProces, middels een
handmatige koppeling. Ordening en toegankelijkheid van zaken is hiermee geborgd.
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De inrichting en het beheer van het DSP/ZTC ligt bij de Recordmanager van SCD-DIV. Het DSP/ZTC
bevat ook werkprocessen die in een andere applicatie dan het zaaksysteem worden uitgevoerd. Het
is zaak dat de informatieobjecten in deze vak applicaties, naast dat deze goed geordend en
toegankelijk zijn, de juiste bewaartermijnen meekrijgen en tijdig vernietigd worden. Dit zal de
komende jaren aandacht en inspanning vergen.

AVG
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht organisaties om de verwerking van
persoonsgegevens bij te houden in een register. In het verwerkingsregister neem je op welke
persoonsgegevens je gebruikt, voor welk doel, waar je ze opslaat en met wie je ze eventueel deelt.
Het up-to-date houden van dit verwerkingsregister is een taak van iedere aangesloten GDR
organisaties zelf, zo ook voor de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.

Het register is vooralsnog opgenomen in de i-Navigator en wordt administratief bijgehouden door de
Recordmanager van SCD-DIV.
Erfenis "Mozaïekarchiveren"

In eerdere jaarverslagen werd gemeld dat niet al het te bewaren archiefmateriaal in analoge vorm is
opgenomen in fysieke dossiers. In Mozaïek staan veel uploads en ook op de afdelingsschijven en
persoonlijke mailboxen staat veel archiefwaardig materiaal. Deze constatering heeft er niet toe
geleid dat er meer archiefmateriaal is aangeboden bij SCD-DIV. De zorgdrager is zelf verantwoordelijk
voor de compleetheid van zijn dossiers, maar er is een te grote vrijblijvendheid om archiefbescheiden
ter archivering aan te bieden. SCD-DIV heeft in 2018 een inventariserend vooronderzoek gedaan.
Hieruit is gebleken dat de bovenbeschreven hypothese juist is. Meerdere processen worden niet in
Mozaïek maar in lokale programmatuur en/of op netwerkschijven gearchiveerd. In 2019 zijn concrete
acties op papier gezet op basis waarvan de papieren dossiers gecompleteerd kunnen worden.
Belangrijkste doel is dat de dossiers die blijvend bewaard dienen te worden gecompleteerd worden.
Het SCD kan en wil faciliteren bij het oplossen van deze problematiek, het is en blijft echter de
verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf om de archivering op orde te hebben, c.q. te krijgen.
Dat betekent dat gemeenten een actieve rol hierin moeten gaan vervullen. Op dit moment gaat alle
capaciteit op dit vlak bij de gemeenten uit naar de implementatie van het KZA-systeem InProces. Een
goede invoering van het KZA-systeem, sturing op juist en volledig gebruik van InProces, moet
voorkomen dat de huidige problematiek groter wordt en er later herstelacties nodig blijken te zijn.
Op het moment dat de capaciteitsvraag richting de organisaties voor KZA afneemt, zal DIV aandacht
en capaciteit vragen om de papieren dossiers op orde te brengen.

Langs de andere lijn is het SCD - in samenspraak met de gebruikersorganisatie - bezig met het
herijken van het opgestelde beleid t.a.v. archivering in vak applicaties. Andere ontwikkeling is dat
met de komst van Office 365 binnen niet al te lange termijn SharePoint ingericht en
geïmplementeerd gaat worden binnen de Drechtsteden. SharePoint kan met de juiste inrichting een
goede vervanging zijn voor de netwerkschijven. Er dient dan ook overwogen te worden om de
netwerkschijven waar mogelijk uit te faseren om verdere versplintering van de
informatiehuishouding te voorkomen. DIV is bezig met het opzetten van diensten om de organisaties
te ondersteunen bij het (her)inrichten en schonen van de netwerkschijven. Daar zal het uitfaseren
aan toegevoegd worden. De verschillende ontwikkelingen onderschrijven de noodzaak om de
papieren dossiers te completeren. Het is echter wel een project met een lange doorlooptijd
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4. Digitale archiefbescheiden
Geen opmerkingen

5. Vernietiging
Regulier
De vernietiging van de archiefbescheiden voor het jaar 2020 is niet volledig afgerond. Dit komt omdat
de daadwerkelijke vernietiging door de pandemie nog niet heeft kunnen plaatsvinden. De vernietiging
uit het zaaksysteem Green Valley heeft wel plaatsgevonden in 2020 De voorbereiding voor de
vernietiging van 2021 is opgestart.
Mozaïek
SCD-DIV heeft in 2019 een eerste lijst van de numerieke reeksen uit Mozaïek voorgelegd aan de
archiefinspectie. De archiefinspectie heeft de lijst afgekeurd.
Het is voor het SCD-DIV bijna onmogelijk om uit Mozaïek een lijst zaken te destilleren met een
bewaartermijn < lOjaar. Dit moet handmatig gebeuren, is arbeidsintensief en niet betrouwbaar. Er
wordt naar een andere oplossing gezocht om deze numerieke serie te kunnen vernietigen. In 2020 is
door SCD-DIV gezocht naar een oplossing. Er ligt een voorstel dat door de archiefinspectie is
geaccepteerd. Het voorstel is om per jaargang een vooraf vastgesteld aantal archiefdozen te
controleren op de aanwezigheid van te bewaren documenten. Kwaliteitscontrole vindt plaats in
2021. Daarbij zijn medewerkers van SCD-DIV en de archiefinspecteur aanwezig.

6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de openbare archiefbewaarplaats
Er is geen archief overgebracht.
7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots
De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden maakt voor haar permanent te bewaren
archiefbescheiden gebruik van de goedgekeurde archiefruimte van de gemeente Dordrecht.

8. Ter beschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden
Zie bijlage 1 jaarverslag RAD.

9. Rampen, calamiteiten en veiligheid
SCD-DIV zou in 2019 het calamiteitenplan actualiseren en aan de colleges ter vaststelling voorleggen.
Dit is helaas niet gelukt, alle capaciteit is naar het project KZA gegaan. SCD-DIV streeft ernaar dit in
2021 op te pakken.
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10. Middelen en mensen
De afdeling DIV van het SCD heeft in 2020 weer goede stappen gezet op weg naar een digitale
toekomst.
Ook in 2020 was het KZA project een speerpunt voor, met name, de collega's binnen DIV die zich met
de informatieadvisering bezig houden. Niet alleen informatie adviseurs spelen een belangrijke rol in
het project maar ook medewerkers van beleidsadvies, recordmanagement en kwaliteit.
Voor de medewerkers DIV die zich met name met het primaire proces bezighouden van de post
uitpakken tot het (digitaal) archiveren was 2020 wederom een veeleisend jaar. [...] De eerder
ingecalculeerde en doorgevoerde personele besparingen op dit primaire proces zijn vooralsnog niet
reëel.

Voor het komend jaar is er dan ook, tijdelijk, personele uitbreiding noodzakelijk.
Hoopgevend is dat inmiddels meer dan de helft van de processen is uitgerold. De grote uitdaging
voor de gemeenten is om de komende jaren die processen ook daadwerkelijk in gebruik te gaan
nemen.
Globaal gezien wordt er in de regio van de uitgerolde processen slechts 23,6% daadwerkelijk
gebruikt!

Vanuit DIV informatieadvisering zijn er diverse initiatieven om de gemeenten te ondersteunen in het
gebruik zodat we dé doelstelling van het KZA project "Het archief op orde" ook daadwerkelijk met
elkaar gaan realiseren!
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