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Vraag
1. Op welke aspecten voldoet de GRSK niet aan de geldende wet- en regelgeving? (Gelieve het
rapport van Doxis ook ter beschikking te stellen aan de raad.)
2. Wat betekent deze constatering voor de gemeente Reusel-De Mierden, haar inwoners,
ondernemers en/of maatschappelijke organisaties?
3. Wat is de oorzaak van de tekortkoming(en) en wanneer waren deze voor het eerst bekend bij
(een lid van) het college?
4. Welke financiële gevolgen gaan gepaard met deze situatie (als gevolg van fouten,
onderzoek/advies en herstelaanpak)?
5. Welke zekerheden zijn er dat de aanpak c.q. aanbevelingen zoals opgenomen in het rapport
daadwerkelijk uitgevoerd en conform ambitie gerealiseerd worden?
6. Waarom is de gemeenteraad niet eerder actief geïnformeerd over deze tekortkoming?

Antwoord
1. Op het gebied van beleid, processen, systemen en het beheer van informatie is de GRSK
niet in staat om te voldoen aan de eis van goede en geordende en toegankelijke staat van
het archief. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden in de diverse onderdelen van de
GRSK. De meeste onderdelen voeren een eigen archief uit, alleen het VTH-archief ligt nog
volledig bij de gemeenten zelf en voldoet dus wel aan de geldende wet- en regelgeving.
Daarnaast voert de gemeente Reusel-De Mierden het archief van de GRSK uit met
betrekking tot de staf en ook dit gedeelte voldoet aan wet- en regelgeving.
Het is niet gebruikelijk om een rapport dat is opgesteld in opdracht van een verbonden partij
aan uw raad te verstrekken. U krijgt op hoofdlijnen informatie via de P&C cyclus.
2. Deze constatering heeft niet direct invloed op de gemeente Reusel-De Mierden, haar
inwoners, ondernemers en/of maatschappelijke organisaties. In het rapport zijn een
behoorlijk aantal knelpunten geconstateerd. De GRSK gaat het komende jaar samen met de
gemeenten aan de slag om daarvoor de nodige instrumenten te ontwikkelen en adviezen op
te volgen. Met het vaststellen van de beheerregeling en het aanwijzings- en
benoemingsbesluit is een eerste belangrijke stap gezet. Mogelijk moeten er nieuwe
afspraken worden gemaakt omtrent het archief en de verantwoordelijkheden tussen de
GRSK en de Kempengemeenten. Als hier duidelijkheid over is, zullen wij uw raad hierover
informeren.
3. ln de kadernota 2018 en de daaropvolgende begroting 2018 met meerjarenraming 20192021 is geconstateerd dat het de GRSK ontbreekt aan capaciteit en kennis om conform de
geldende wet- en regelgeving het post- en archiefbeheer en het toezicht op het beheer van
een archief voor alle onderdelen van de GRSK op te zetten en adequaat uit te voeren. Dit
gaat zowel over het papieren- als het digitale archief. Middels de kadernota zijn de
constateringen in 2017 gemeld bij het DB en AB. Op 20 juni 2017 heeft het DB hierover een
brief gestuurd naar het AB.
4. Op dit moment brengt dit geen extra kosten met zich mee. Er zijn extra middelen beschikbaar
gesteld voor formatie in het kader van het archief. Deze middelen worden nu ingezet ter
financiering van het project van Doxis. Daaruit zal blijken wat de mogelijke vervolgkosten zijn.
5. Er is gekozen voor een integrale aanpak van archief, privacy en informatiebeveiliging voor de
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SK om op deze manier nog meer in control te komen. Dit project wordt in gezamenlijkheid
met de afdelingshoofden bedrijfsvoering opgepakt zodat ook de expertise van de gemeenten
wordt ingezet. Middels deze integrale aanpak worden zaken nu goed in proces gezet
waardoor er vertrouwen is dat het projectplan gerealiseerd kan worden.
6. In het raadsvoorstel van 22 mei 2018 (onderwerp: Verslag archiefbeheer gemeente ReuselDe Mierden 2017) is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het archief van de
GRSK en de start van het project in 2017 om dit te verbeteren. Eerder had u al kennis
kunnen nemen van de constateringen middels de kadernota 2018 en de daaropvolgende
begroting 2018. De kadernota 2018 was geagendeerd op de vergadering van de
Kempencommissie van 15 februari 2017. De begroting 2018 is 30 mei 2017 ter zienswijze
voorgelegd aan uw raad.
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