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01. Bevindingenverslag Gemeentearchivaris

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
1. de bevindingen van de inspectie door de Gemeentearchivaris en de daaruit voortvloeiende
aandachts- en actiepunten
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Volgens de Zwolse Archiefverordening art. 16 en 17 doet de archivaris jaarlijks verslag aan
Burgemeester en wethouders. Volgens art. 19 informeren Burgemeester en wethouders jaarlijks de
raad over het beheer van de informatie. Deze nota is hiervan het concrete uitvloeisel.
Kernboodschap
De Gemeentearchivaris heeft een bevindingenverslag n.a.v. een inspectie geschreven. Dit verslag is
positief, maar er zijn wel enkele aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn:
- het benoemen van de CIO-rol
- Het vaststelen en uitvoeren van Kwaliteitszorg Informatiebeheer
- Het vaststellen van een actieplan informatiebeveiliging 2019
- Het opstellen van een archiefbewerkingsplan voor de periode 2000-2009, inclusief financiële
onderbouwing
- Het uitvoeren van een zorgvuldige migratie ZIZO
- Ontvlechting van archiveringsverantwoordelijkheid en -uitvoering van SSC ONS
Deze aandachtspunten worden meegenomen in concrete acties die vanuit de lijn, vanuit programma's
en projecten of vanuit de recordmanagementrol worden opgepakt.
Ook wordt onderzocht of er extra mandatering mogelijk is op dit vakgebied.
Wat betreft het onderdeel informatiebeheer bij Verbonden Partijen wordt nader onderzocht hoe de
stand van zaken is bij andere Verbonden Partijen dan alleen SSC ONS.
Communicatie
Betreft een vooral intern onderwerp dat via de bestaande interne werk- en projectoverleggen wordt
gecommuniceerd met betrokkenen.
Vervolg
Uitwerking plannen en uitvoering mbt de aandachtspunten van de archiefinspecties.
Onderzoek naar informatiebeheer Verbonden Partijen.
Onderzoek naar (extra) mandateringsmogelijkheden op dit vakgebied.
Openbaarheid
ja.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester
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mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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