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Rapportagetekst digitalisering en archivering  (Berap 2) 

  
Conform de toezegging in de tweede bestuursrapportage voortgang Digitalisering en Archivering (pagina 42) 

volgt hierbij een korte rapportagetekst van de stand van zaken.  

  
In 2010 is DIV naar aanleiding van het Archiefinspectierapport 2010 gestart met het Plan van Aanpak ‘Andere 

Werkwijze Archiveren’. Dit plan beslaat projecten in het kader van de digitalisering van DIV én de actiepunten 

uit het Archiefinspectierapport. Het plan kende veertien deelprojecten. Hiervan zijn er inmiddels negen afgerond. 

Daarmee heeft DIV de doelstellingen uit het plan voor zover mogelijk vrijwel volledig gerealiseerd. Dat houdt in 

dat DIV de eigen werkprocessen volledig digitaal kan uitvoeren en daarmee het digitaal en zaakgericht werken 

in de organisatie kan ondersteunen, zoals dit bij de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 

Stedelijke Projecten al het geval is. Voor dit project is geen overkoepelend budget vastgesteld. 

  
Stand van zaken resterende projecten: 

  
Het project “Herinrichting archiefkelder 2 Stadhuis” loopt en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 

2012 worden afgerond. De vertraging is ontstaan door de specifieke eisen die worden gesteld aan het verbouwen 

van een monumentaal pand. De feitelijke verbouwing wordt uitgevoerd binnen het budget. 

  
In 2010 is ook gestart met het project “Sanering gemeentelijke archieven 1991-2007”. Dit project heeft een 

looptijd tot eind 2014. Inmiddels is begonnen met de bewerking van het archief 1991-1997 en de sanering van 

het archief 1998-2007. De bewerking van het archief 1991-1997 is medio 2013 afgerond waarna het kan worden 

overgedragen aan het Noord Hollands Archief. Ook de sanering van het archief 1998-2007 is inmiddels gestart. 

Deze sanering wordt eind 2014 afgerond. De totale voorziening is voldoende voor het wegwerken van de 

achterstanden. 

  
De resterende projecten aangaande het recordmanagement, het besluit informatiebeheer en de digitale 

handtekening konden vanwege het uitblijven van de implementatie van het zaakgericht werken niet worden 

uitgevoerd. Deze projecten worden in de komende maanden geïntegreerd in het Masterplan Digitalisering. 

  
In december 2011 zal het zelfstandig te realiseren resterende project “het opstellen van calamiteitenplannen voor 

de archiefbewaarplaatsen” worden afgerond. Bij die gelegenheid zal de volledige tussenrapportage inclusief het 

dechargedocument worden aangeboden aan de opdrachtgever.  
 

De gemeentearchivaris heeft laten weten tevreden te zijn over de voortgang en de behaalde resultaten van het 

plan van aanpak en de sanering.  

 


