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Onderwerp
Inspectiejaarverslag gemeentearchivaris 2018 voormalige gemeente Neerijnen.
Kennisnemen van
Het inspectiejaarverslag van de gemeentearchivaris over het jaar 2018 en de wijze waarop opvolging
wordt gegeven aan de aanbevelingen van de gemeentearchivaris.
Inleiding
Op basis van de archiefverordening brengt het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) jaarlijks verslag
uit over het toezicht op de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden van de
gemeente alsmede het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de
archiefbewaarplaats. Deze verordening geeft verder aan dat het college van burgemeester en
wethouders verantwoording dient af te leggen aan de gemeenteraad over het toezicht en beheer van
de gemeentelijke archiefbescheiden. Dit kan onder overlegging van het jaarverslag van het RAR. Met
deze notitie willen wij u informeren over het inspectiejaarverslag.
Kernboodschap
Alle aanbevelingen vanuit het vorige verslagjaar zijn opgevolgd of niet meer relevant vanwege de
herindeling en daardoor vervallen verklaard. Gemeente Neerijnen kent geen aanbevelingen die zodanig
urgent zijn waardoor de interbestuurlijk toezichthouder van de Provincie Gelderland ingeschakeld
moet worden.
Onderstaande adviezen zijn in het afgelopen jaar ingevuld:







Er is een afschrift van de archiefverordening en het besluit informatiebeheer toegezonden
aan de Gedeputeerde Staten van Gelderland.
De vernietiging van archiefbescheiden uit de jaren 2016 en 2017 zijn conform de
procedure afgerond.
Vóór de herindeling moet het afsluiten van de archieven goed geregeld worden. Hierover
is tijdig met het RAR overlegd. Het project zal in 2019 worden afgerond.
De archiefinspecteur heeft nadere informatie over de status van de archiefruimte
ontvangen en ze heeft deze ruimte ook geïnspecteerd.

De archivering van de audiotulen van de gemeenteraadsvergaderingen is geregeld.

15 juli 2019
Kenmerk
Pagina 2 van 4

Aanbevelingen en reactie
De archiefinspecteur doet namens het RAR in het inspectiejaarverslag verschillende aanbevelingen
aan de gemeente. Deze aanbevelingen worden hieronder weergegeven, met daarbij opgenomen de
manier waarop dit punt wordt uitgevoerd.








2018-1. Regel in overleg met de archiefinspecteur in het eerste halfjaar van 2019 de
overbrenging, dan wel het uitplaatsen van de archieven van de gemeente Neerijnen tot en met
2018.
Dit is in mei feitelijk gerealiseerd; de formele afwikkeling vindt eind van de zomer plaats.
2018-3. Op dit moment worden de audiobestanden via de dienstverleningsovereenkomst met
Archiefweb.eu gearchiveerd. Het uiteindelijk digitaal duurzaam archiveren van de audiotulen
van de raadsvergaderingen dient vanaf 2019 overlegd te worden.
BWB zal na de zomerperiode contact opnemen met de adviseur digitale ontwikkelingen van het
RAR om de mogelijkheden te bespreken.
2018-5. Aanbeveling om een compleet actueel en logisch samenhangend overzicht van de bij
de gemeente Neerijnen berustende archiefbescheiden te gebruiken bij het overdragen naar
een (digitaal) duurzame omgeving (archiefbewaarplaats / e-depot van het RAR of nieuwe
systemen van gemeente West Betuwe).
Het overzicht wat Neerijnen heeft, zal worden gebruikt voor de overdracht naar andere
systemen. De migratie van bestanden en metadata vanuit het DMS Decos Join staat gepland
voor 2020.
2018-6. De archiefinspecteur ontvangt graag documentatie ten aanzien van de aanschaf van
DMS Djuma voor gemeente West Betuwe.

Deze documentatie is reeds naar de adviseur digitale ontwikkelingen van het RAR gestuurd.






2018-8. Bij het overbrengen van archieven van gemeente Neerijnen moeten afspraken worden
gemaakt over het overbrengen van digital born materiaal. Het uitprinten van digitaal gevormde
archieven is namelijk een omgekeerde vorm van vervanging.
Na de zomer neemt BWB het initiatief om samen met de archiefinspecteur af te stemmen hoe
hiermee om te gaan.
2018-9. De archiefinspecteur adviseert om de aanbevelingen van Van Bussel Document
Services (auditor vervangingsproces) gedaan tijdens de audit in 2018 op te laten volgen.
BWB neemt de adviezen van de auditor ter harte om zodoende het handboek vervanging
archiefbescheiden compleet te maken en om een kwaliteitssysteem op te zetten. BWB is druk
bezig met de voorbereidingen van de praktijktoets 27 augustus 2019 om een positieve auditverklaring te krijgen voor het vervangen van archiefbescheiden..
2018-10. Maak goede afspraken met de AVRI over de overdracht van archiefinformatie
behorende bij de IBOR taken aan gemeente West Betuwe.
Er zijn afspraken gemaakt tussen de AVRI en gemeente West Betuwe met behulp van de
adviseur digitale ontwikkelingen. Gemeente West Betuwe dient nog aan te geven welke
informatie op welke wijze is ontvangen, zodat daarna de overdrachtsovereenkomst getekend
kan worden.
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2018-11. In 2019 dient verhuizing en overbrenging, dan wel uitplaatsing, van archieven van
gemeente Neerijnen tot en met 2015 te worden gerealiseerd, omdat de archiefruimte van
gemeente Neerijnen in 2019 dient te worden ontruimd.
Een groot gedeelte van het archief is al overgedragen naar de archiefbewaarplaats. Het laatste
gedeelte wordt eind dit jaar verhuisd naar de archiefruimte in Geldermalsen.
2018-12. De calamiteitenservice van Van Waarde Documentenwacht moet gehandhaafd
blijven totdat de archiefruimte leeg is. Deze service voor papieren archieven is gericht op
schadepreventie bij onder andere brandschade, waterschade en schimmel in archieven.
Eind dit jaar worden de archieven verhuisd en wordt het contract met de calamiteitenservice
opgezegd.

De archiefinspecteur doet in het jaarverslag nog een aantal aanbevelingen, die tactisch/strategisch
van aard zijn. Deze aanbevelingen zijn veelomvattend en vakgebied overstijgend van aard.
In overleg met de archiefinspecteur (na ontvangst van het jaarverslag) zullen deze aanbevelingen
onderdeel gaan vormen van een organisatietraject binnen het taakveld informatiebeheer. Een
verbinding tussen de actoren binnen de organisaties, informatiemanagement, informatiebeheer,
applicatiebeheer en ict om onderstaande aanbevelingen ten uitvoer te kunnen brengen. Dit is een
traject, dat ook in het volgende verslagjaar nog loopt.






2018-2. Gemeente West Betuwe maakt gebruik van de diensten van Archiefweb.eu voor het
archiveren van de website. De eigenaarschap van de website van de gemeente dient goed
geregeld te worden. Dit houdt in dat ook na afloop van het contract met Archiefweb.eu de
gemeente haar content goed en volledig terugkrijgt.
2018-4. Het RAR adviseert om de brede informatie-beheeromgeving duurzaam te beheren
door het beherend personeel kwantitatief als kwalitatief op niveau te brengen en te houden,
het eigenaarschap te beleggen voor cruciale systemen en systeeminformatie, het informatieen archiefmanagement beleidsmatig vorm te geven en om BWB te verplichten om een
periodieke verantwoording aan het college te laten afleggen middels de Kritische Prestatie
Indicatoren voor archiefinformatie.
2018-7. De archiefinspecteur raadt aan beleid ten aanzien van conversie en migratie te
ontwikkelen.

Consequenties
Door de aanbevelingen van het RAR en de provincie ter harte te nemen, wordt een goede
toegankelijkheid van de papieren en digitale archieven bevorderd.
Financiën
Verhuizing van de archieven van de voormalige gemeente Neerijnen (en die van de voormalige
gemeente Lingewaal) naar de archiefruimten in Geldermalsen zal uit het fusiebudget betaald moeten
worden. Indicatieve kosten geraamd op € 4.000,-Communicatie
Niet van toepassing
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Vervolg
In de komende periode zal door BWB uitvoering worden gegeven aan de aanbevelingen van het RAR.
Rondom het volgende jaarverslag zal de gemeenteraad weer geïnformeerd worden over de wijze
waarop de aanbevelingen zijn verwerkt en over de status van het archiefbeheer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

