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DEZE PRESENTATIE

1. Kort: waarom deze brief?
2. Digitaal informatiebeheer: de quick scan
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3. Hoe verder?

1. WAAROM DEZE BRIEF?
Eind 2018: plannen voor komend jaar aangekondigd

Twee projecten:
1.

Rekenkamerbrief over verbonden partijen & de raad (als
uitvloeisel van regionaal rekenkameronderzoek Veilig Thuis en
Beuningse raadswerkgroep)  komt eind deze maand

2.

Quick scan digitaal informatiebeheer
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In oktober ontvangt de raad een voorstel voor nieuwe plannen.
Daarin ook meegenomen de opbrengst van fractieronde eind 2018.

2. DIGITAAL INFORMATIEBEHEER
Belang van het onderwerp, ook voor de raad
 Het onderwerp is politiek en bestuurlijk vaak een
‘ondergeschoven kindje’
 Maar het belang voor burgers van goed informatiebeheer is
groot
 Er is reden tot zorg over het informatiebeheer bij alle
overheidslagen
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 Aan de raad om te controleren of Beuningen het goed
genoeg doet

2. DIGITAAL INFORMATIEBEHEER
Bronnen quick scan
1. Landelijke rapporten
2. Verslag van gemeentearchivaris over het archief- en
informatiebeheer binnen de gemeente Beuningen. De raad krijgt
dat verslag aangeboden, met Informatienota van het college
3. Gesprekken in de ambtelijke organisatie (technisch onderwerp!)
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4. Snelle blik op verslagen van buurgemeenten

2. DIGITAAL INFORMATIEBEHEER
Belangrijkste constateringen
 Verslag oktober 2018: de meeste KPI’s niet (geheel) op orde
 Nauwelijks vooruitgang tussen 2016 en 2018
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 Aangekondigde maatregelen in Informatienota college
(februari 2019) niet voldoende

2. DIGITAAL INFORMATIEBEHEER
Belangrijkste inhoudelijke opmerkingen: wat moet er beter?
 Verantwoordelijkheid voor kwaliteit digitaal informatiebeheer
en ihbz Corsa niet duidelijk belegd
 Noodzakelijk Vervangingsbesluit nog niet genomen
 Zaakgericht werken komt erg langzaam op gang
 Onvoldoende zicht en controle op archiefbeheer bij
verbonden partijen
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 Omgevingswet*: heel veel werk aan de technische kant.
Gebeurt regionaal maar betekent wel inspanning van
Beuningen!

2. DIGITAAL INFORMATIEBEHEER
Bestuurlijke reactie
 Blij met uitgebreide reactie
 Aantal opmerkingen voor kennisgeving aangenomen
 Kern van de zaak: het college “herkent en onderschrijft” de
conclusies. Er moet “veel werk” worden verzet.

 De bestuurlijke reactie van juli 2019 stelt dat er inmiddels hard
wordt gewerkt en er diverse aanvullende maatregelen worden
genomen. Dat is een goede zaak.
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 Ik constateer dat uit de Informatienota van februari 2019
onvoldoende urgentie spreekt, en dat de aangekondigde
maatregelen niet voldoende zijn om alle door de
archiefinspecteur geconstateerde problemen op te lossen.

3. HOE VERDER?
Wat kan en moet de gemeenteraad doen?
De bestuurlijke reactie van juli 2019 is een belangrijke en
waardevolle inbreng, op basis waarvan de raad zijn controlerende
rol goed kan vervullen.
Vandaar de formulering van het besluit in het raadsvoorstel:
1. In te stemmen met de analyse in de rekenkamerbrief
2. Het college vragen te rapporteren over de voortgang van de
toegezegde maatregelen

4. Het college vragen om in die rapportage aan te geven hoe het
zit met de (financiële) haalbaarheid
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3. Het college vragen om in die rapportage aan te geven of de
toegezegde maatregelen voldoende zijn om de volgende audit
goed te doorstaan

VRAGEN OF OPMERKINGEN
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