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Onderwerp: Rapport rekenkamercommissie Den Helder 'Informeren en beheren' 

Gevraagd besluit: 
1. de conclusies van de rekenkamercommissie, genoemd in het rapport 'Informeren en beheren' te 

onderschrijven; 
2. de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen; 
3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen tot uitvoering te brengen 

en de raad uiterlijk 1 februari 2014 hierover te Informeren. 

Publlekssamenvattlng 
De rekenkamercommissie Den Helder heeft onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid en duurzaamheid van 
de inrichting van het (digitaal) archief en informatiebeheer van de gemeente Den Helder. De 
rekenkamercommissie heeft het rapport met conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad aangeboden 
op 5 juni j l . Het presidium stelt de gemeenteraad nu voor de conclusies te onderschrijven, de aanbevelingen 
over te nemen en het college op te dragen de aanbevelingen uit te voeren en de raad hierover te informeren. 

Inleiding 
De rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de Inrichting 
van het (digitaal) archief- en informatiebeheer. 

Tijdens eerdere onderzoeken van de rekenkamercommissie is gebleken dat documenten niet altijd leverbaar of 
moeilijk te vinden zijn, ook als duidelijk was dat de betreffende documenten aanwezig moesten zijn. 
Bij verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat informatie verspreid is binnen de organisatie en/of 
onvolledig werd aangeleverd. Naar aanleiding van deze signalen heeft de rekenkamercommissie dit onderzoek 
uitgevoerd. 

Het onderzoek brengt op hoofdlijnen in beeld krijgen hoe de huidige situatie is op het gebied van de 
informatievoorziening en het archiefbeheer ten behoeve van de verschillende betrokken partijen: burgers en 
bedrijven, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Daarbij wordt aangegeven welke normen gehanteerd 
kunnen worden, en in hoeverre daaraan wordt voldaan en waarde belangrijkste verbeterpunten liggen. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het verbeteren van de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de inrichting van het (digitaal) archief- en 
informatiebeheer. 

Kader 
De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van 
het door de gemeente gevoerde bestuur. De gemeenteraad bespreekt op basis van de Verordening op de 
Rekenkamercommissie Den Helder 2011' een door het presidium opgesteld raadsvoorstel over het 
onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie. 

Argumenten 
Het rapport van de rekenkamercommissie is tot stand gekomen na uitvoerige documentstudie, interviews en 
onderzoek ter plaatse. Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamercommissie conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan. 
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Conclusies 

1. De kwaliteit van het archief- en informatiebeheer van de gemeente Is op onderdelen niet toereikend. 
Zowel de betrouwbaarheid als de duurzaamheid van het archief schieten op onderdelen tekort. Er zijn 
geen concrete plannen bekend om hier verbetering in te brengen. 

2. Er is geen duidelijk beleid met betrekking tot archief- en Informatiebeheer. 

3. Er is geen duidelijke Informatiestructuur (plaatsen, terugvinden en beheren). 

4. Er Is geen beleid met betrekking tot de digitale duurzaamheid van het archief. 

5. Er is onvoldoende capaciteit voor de uitvoering van het archief- en informatiebeheer. 

Deze conclusies kunnen lelden tot de volgende gevolgen: 

• De gemeenteraad beschikt niet altijd over volledige en actuele informatie die nodig is om haar 
controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. 

• Het college van burgemeester en wethouders beschikt niet altijd over de volledige en actuele informatie 
om daarop beslissingen te baseren en daarover verantwoording af te leggen. 

• De huidige staat van Informatievoorziening kan ten koste gaan van een efficiënte en effectieve 
dienstverlening en bedrijfsvoering. 

• Het risico bestaat dat burgers en bedrijven zouden kunnen worden benadeeld als de gemeente 
beslissingen neemt op basis van onvolledige informatie, en doordat de informatievoorziening op 
onderdelen niet toereikend is voor een goede dienstverlening. 

• Ambtenaren kunnen hun dagelijkse werkzaamheden niet altijd goed uitvoeren, omdat zij niet altijd 
beschikken over volledige en actuele informatie. Het zoeken naar informatie leidt tot een inefficiënte 
werkwijze, waardoor tijd en dus geld verloren gaat. 

Aanbevelingen 

1. De rekenkamercommissie acht het wenselijk dat de gemeenteraad het belang van de gemeentelijke 
informatievoorziening en van het informatiebeheer bevestigt ten behoeve van haar controlerende taak. 

2. Het college van burgemeester en wethouders wordt aanbevolen om informatie- en archiefbeheer niet 
vooral als een kostenpost te zien, maar als een elementaire voorwaarde voor 

het democratisch verantwoordingsproces naar de raad; 
een effectieve dienstverlening naar burgers en bedrijven; 
een efficiënte bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke organisatie. 

3. Gezien de ambitie van de gemeente om een midoffice systeem en zaakgericht werken te introduceren, 
is een (tijdelijke) uitbreiding van de beheerorganisatie aan te bevelen. De huidige minimale bezetting Is 
niet passend bij deze ambitie. 

4. Aanbevolen wordt om de lokale archiefverordening aan te passen en uit te breiden met het volgende 
artikel: 

"Burgemeester en wethouders doen ten minste éénmaal per jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen 
zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de Archiefwet. Zij leggen daarbij verantwoording af 
over de verslagen die door de archivaris aan hen zijn uitgebracht in venband met het beheer van de 
archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht 
naar de archiefbewaarplaats." 

5. Aanbevolen wordt om op korte termijn beleid te ontwikkelen met betrekking tot archief- en 
informatiebeheer, informatiestructuur en de digitale duurzaamheid van het archief. Voor de ontwikkeling 
van dat beleid zijn door het onderzoeksbureau suggesties aangedragen, die als bijlage worden 
toegevoegd. 

6. Vraag het college periodiek te communiceren over de wijze en voortgang van uitvoering. Dat kan tijdens 
de behandeling In de raad of beter nog, na het aannemen van een besluit door de raad in een plan van 
aanpak. Daarmee maakt het college helder hoe de aanbevelingen worden uitgevoerd. De 
rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad in die gevallen dat het college afwijkt van de 
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uitvoering van een door de raad vastgestelde aanbeveling, het college op te dragen om hierover te 
communiceren naar de raad en te onderbouwen waarom niet wordt overgegaan tot opvolging. 

Financiële consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Communicatie 
De rekenkamercommissie dient te worden geïnformeerd over het besluit en de voortgang van de uitwerking 
door het college van burgemeester en wethouders. 
Realisatie 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit en dient de 
raad uiterlijk 1 februari 2014 hierover te informeren. 

Den Helder, 11 juni 2013. 

Het presidium van de gemgeote Den Helder, gemgeni 
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