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Beste heer Burgering, 
 
Op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke 
vragen gesteld over het gemeentearchief m.b.t. negatieve adviezen migratie DMS. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Waarom is, ondanks het negatieve advies van de gemeentearchivaris, de migratie toch 
doorgezet? 
 
Antwoord 1 
Het College is van mening dat zij een verantwoorde migratie tot uitvoering brengt. 
Bovendien is een migratie nodig vanwege de oude omgeving die zo verouderd is dat dit 
meer risico’s op uitval met zich meebrengt en daarmee een groter risico betreft.  
 
Belangrijk is dat bij het overzetten van de gegevens de oude omgeving is bevroren en 
bewaard is gebleven. Bij problemen kan er daarom altijd teruggegrepen worden op de 
oude data (fall-back scenario). De voorziening was en is er maar tot nu toe is die niet nodig 
gebleken. Daarnaast maakt Stichtse Vecht gebruik van experts die kennis en ervaring 
hebben van projectmatig werken en de migratie van dit soort systemen.  
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Vraag 2 
Waarom heeft het RHCVV niet de benodigde informatie gekregen om een advies uit te 
brengen over volgende fases? 
 
Antwoord 2 
Er is gekozen voor een in de markt geaccepteerde werkwijze welke een groot project 
opknipt in stukjes van enkele weken waarin telkens concrete resultaten geboekt worden. 
Aan het eind van het project wordt dan via een logboek verslag gedaan van de resultaten 
en de wijze waarop die zijn bereikt. Deze aanpak is vooraf gedeeld met het RHCVV, zie 
ook de toelichting die eerder is gegeven bij brief college (bijlage 1). 
 
Vraag 3 
Waarom heeft het RHCVV niet de benodigde informatie gekregen om een advies uit te 
brengen over volgende fases? 
 
Antwoord 3 
Zie antwoord 2. 
 
Vraag 4 
De gemeentearchivaris ziet risico's en heeft zorgen rondom de migratie. Erkent het college 
die zorgen en zo ja hoe wil het college deze risico's mitigeren? 
 
Antwoord 4 
Het college erkent dat de informatiehuishouding niet volledig op orde is, maar heeft 
daarvoor diverse maatregelen genomen, zoals de inzet van specialisten. 
Daarnaast wordt er vooraf getest en blijft de oude omgeving nog intact, voor het geval er 
toch iets mis zou gaan. Ook wordt er gefaseerd gemigreerd om de risico’s zo klein mogelijk 
te houden. 
 
Vraag 5 
Welke risico's zijn er genomen met de migratie fase 1a en 1b door het negatieve advies 
van de gemeentearchivaris te negeren? 
 
Antwoord 5 
Geen. Er is een oude omgeving die intact blijft totdat de migratie succesvol is. Dit gebeurt 
door diverse stappen in verschillende fases. Deze worden zorgvuldig voorbereid met alle 
betrokken partijen (veel leveranciers die diverse rollen hebben en testers die aangeven of 
de test geslaagd is of bijstelling verdient). 
Zie ook nadere toelichting antwoord van college (bijlage 1). 
 
 



Pagina 3 van 3 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen 
besluit, 
 
Erika Schrik 
Directeur Domein Publiek en Organisatie 
 
 
 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 

mailto:info@stichtsevecht.nl
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Geachte mevrouw Ubink,
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Dank voor uw adviezen, er staan veel herkenbare punten in. Op onderdelen wordt die zorg 
onderschreven en op onderdelen is de gemeente Stichtse Vecht van mening dat zij een 
verantwoorde migratie tot uitvoering brengt. In deze reactie wordt niet puntsgewijs ingegaan 
op het advies, maar worden punten gebundeld behandeld. Het uiteindelijke doel is dat 
RHCW en de gemeente samen als complementaire krachten samenwerken.

Werkwijze migratie-conversie trajecten gemeente Stichtse Vecht
Bij een migratie/conversie van informatie(systemen) zet gemeente Stichtse Vecht experts 
in, die zowel kennis en expertise hebben van projectmatig werken als ook inhoudelijke 
expertise hebben op diverse gebieden (zoals inrichting zaakgericht werken, migratie- 
conversie trajecten, digitaal archiveren, enz.). De gemeente Stichtse Vecht heeft ervoor 
gekozen om Agile te werken, flexibel en kort cyclisch. We gebruiken lean
(procesverbetering) en scrum (een methode om snel tot oplossingen te komen). In geval 
van de huidige casus “Migratie Decos Join naar Zaaksysteem", is deze lijn ook gevolgd. Het 
informatie- en archiefbeheer zijn nadrukkelijke aandachtsgebieden, evenals de omslag naar 
digitaal werken, het duurzaam beheren van analoge en digitale informatie en de 
informatiehuishouding. Dat dossiervorming van en voor iedereen is, maakt onderdeel uit 
van de implementatie strategie. Deze migratie is, en toekomstige migraties worden, 
uitgevoerd met het controleren of de authenticiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en 
integriteit van archiefbescheiden behouden is gebleven. p
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Wat (nog) niet mee gemigreerd wordt, is via een afwijkingsrapportage door de stuurgroep 
vastgesteld. De gemaakte afspraken zijn / worden daarna zo uitgevoerd.

Een migratie-conversiebeleid dat aansluit bij de Agile methodiek wordt nader uitgewerkt. De 
leidraad van RHCW is wel zo veel mogelijk gevolgd. In de bijlage van het logboek is deze 
leidraad opgenomen met de verwijzingen naar de hoofdstukken waar bepaalde informatie 
uit die leidraad is te vinden.

De resultaten van de informatiewaarde analyse hebben geleid tot inzicht in welke informatie 
behouden blijft, welke kan c.q. moet worden verwijderd (informatie is een kopie en 
vollediger in authentieke bron), welke informatie wordt gemigreerd naar een andere 
applicatie (Contracten (de contractmanagement situatie) bijvoorbeeld, gaan naar 
Negometrix inkoopapplicatie.) en welke informatie vooraf dient te worden vernietigd.

Migratiestrategie
Een migratie kan op verschillende wijzen worden uitgevoerd, zoals het verplaatsen van 
data, het overtikken van data of het kopiëren van data. Bij migraties die uitgevoerd worden 
door gemeente Stichtse Vecht wordt gebruik gemaakt van een kopie-slag, waarbij het oude 
systeem volledig in tact blijft. Van een verplaatsing van data met het risico van mogelijk 
ongecontroleerd verliezen van data is geen sprake. Wellicht heeft hierover geen duidelijke 
communicatie plaatsgevonden.

Informatiehuishouding nog niet op orde
De zorg die de archivaris uitspreekt, wordt door de gemeente begrepen en op onderdelen 
onderschreven. De informatiehuishouding bij de gemeente Stichtse Vecht is nog verre van 
op orde. Al sinds 2011 is er “digitaal” gewerkt, zonder het informatie- en archiefbeheer 
hierop aan te sluiten. Hierdoor is er enerzijds een hybride situatie ontstaan, anderzijds is het 
analoge dossier versnipperd geraakt. Er is vervanging toegepast waar dat niet kan en niet 
mag, omdat hiervoor de juiste procedures niet zijn/waren ingericht of gewoon niet werden 
opgevolgd en de controle erop niet of onvoldoende werd uitgevoerd. Eind 2020 heeft de 
gemeente Stichtse Vecht expertise ingezet om de informatievoorziening op orde te brengen. 
Daardoor is ze zich bewust geworden van de ernst van deze situatie. Er zijn daarna diverse 
stappen gezet om de geconstateerde situatie positief om te buigen. Er zijn sinds 2020 onder 
andere drie vakspecialisten extra in dienst gekomen (recordmanager, beleidsmedewerker 
analoge archivering en een beleidsmedewerker digitale archivering). Het nieuwe 
zaaksysteem bood een uitgelezen kans om een majeure stap te kunnen maken in het 
verbeteren van de huidige situatie. Het doel van de ingebruikname van het zaaksysteem 
was dan ook om dit systeem zodanig in te richten en te gaan gebruiken, dat de 
authenticiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en integriteit van archiefbescheiden geborgd 
is en blijft. Een kwaliteitsslag wordt ook gemaakt door vanaf livegang het in 2022 
vastgestelde kwaliteitssysteem te implementeren en hierop actief te monitoren vanaf 
ingebruikname. Er wordt bij ingebruikname volledig digitaal gewerkt, er kan geen hybride 
situatie meer ontstaan. Hiermee stopt de verdere opbouw van hybride archivering en 
daarmee de kans op verdere aanwas van een niet op orde zijnde informatiehuishouding.

Als migratiestrategie is gekozen voor “schoon door de poort”. Hiervoor is per “boek (soort- 
categorie)” binnen Decos Join, over de informatie die daar staat, een analyse uitgevoerd 
door een aantal informatiespecialisten, die de informatiewaarde hebben bepaald. Er is nog 
geen vastgesteld migratie-conversiebeleid, omdat dit nog niet aansluit bij de Agile 
werkwijzen. De Agile methodiek is kort cyclisch, met korte sprints die bijdragen aan hoge 
kwaliteit en snelheid van projectstappen. Er worden geen uitgebreide documenten gemaakt, 
maar korte stappenplannen. Bevindingen worden snel geanalyseerd, opgelost en weer 
getest in een nieuwe sprint.
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De migratie bestaat uit een export (kopie) van het geselecteerde te migreren onderdeel uit 
Decos Join. Decos Join is bevroren, zodat er geen wijzigingen meer kunnen plaatsvinden, 
mocht het niet goed gaan met de migratie, dan kan Decos Join weer worden gebruikt als fall 
back scenario.

De exportbestanden worden op een beveiligde shareomgeving geplaatst, waar alleen de 
leverancier die de export ophaalt, via 2MFA, toegang toe heeft. Een robot leest de export 
bestanden (XML) uit en vertaalt de mapping naar de doelomgeving. Het aantal opgehaalde 
gegevens staat in de export van Decos Join en kan geautomatiseerd en visueel 
gecontroleerd worden.

Met Agile methodiek zijn fouten die geconstateerd werden in de eerste proefmigratie 
hersteld en opnieuw getest in de 2e proefmigratie. Ook bij de overstap naar productie is 
uitvoerig getest. Er is ook rekening gehouden met onderlinge samenhang en verwijzingen.

Huidige overlegstructuur
Het RHCW wordt bij de verbeterstappen regelmatig om advies gevraagd. De adviezen 
worden verwerkt door de gemeente en later na vaststelling door directie en/of bestuur ter 
informatie aan RHCW verstrekt. RHCW is en wordt ook geïnformeerd over de ophanden 
zijnde migratie(s). Overleg en informatie uitwisseling met RHCW vindt ook plaats via het 
TIO (Tactisch Informatiebeheer Overleg) en het SlO (Strategisch Informatiebeheer 
Overleg). Door het jaarlijks toezicht rapport en de onlangs uitgevoerde inspectie, krijgt 
gemeente Stichtse Vecht inzicht in diverse aandachtsgebieden die nog verbeterd dienen te 
worden. Hiervoor is in 2021 een roadmap opgesteld.

Migratie
De migratie van Decos Join naar Zaaksysteem is zo uitgevoerd dat de authenticiteit, 
betrouwbaarheid, bruikbaarheid en integriteit van archiefbescheiden behouden is gebleven. 
Dit is een randvoorwaarde voor elke migratie, maar in dit geval ook cruciaal om de 
doelstelling van de implementatie van het zaaksysteem te kunnen borgen. Specialisten, met 
verschillende expertises, zijn in dit migratietraject ingezet, om dit voor elkaar te krijgen.

De planning van de migratie is diverse malen verschoven en vertraagd door onder andere 
Corona, de dóórontwikkeling van gemeente Stichtse Vecht en het temporiseren van 
projecten. Hierdoor is er ongeveer 1 jaar vertraging opgelopen in de planning. Dit heeft er 
toe geleid dat Decos Join (het latende systeem) uitvalverschijnselen vertoont. Er is 
momenteel zeer weinig “ruimte” om verdere aanwas van zaken en documenten aan te 
kunnen. Dit bracht ook de migratie op zichzelf in gevaar, omdat er ruimte nodig is om de 
exportbestanden te kunnen genereren. De planning was om voor de zomervakantie te 
migreren, daarvoor was fase 1 ook gereed. Als Fall Back scenario kan Decos Join nog wel 
ingezet worden, dan kunnen moeten er “ruimte-uitbreidingen” plaatsvinden, waarvoor extra 
(des)investeringen nodig zijn.

Er is een logboek bijgehouden van de activiteiten, waarin zo veel mogelijk informatie is 
gegeven over de genomen stappen en activiteiten. Dit logboek is op verschillende 
momenten met RHCW gedeeld.

De data die is aangemerkt als informatie die moet worden behouden, wordt / is gemigreerd 
naar de doelapplicatie (Zaaksysteem). Er is vooraf een mapping opgesteld van de 
datamodellen uit Decos Join met het datamodel van Zaaksysteem en Negometrix (voor 
contractmanagement). Bij de migratie is gebruik gemaakt van een acceptatie en een 
productieomgeving. Er is uitvoerig getest of de migratie het gewenste resultaat levert.
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Om tot een betere samenwerking te komen en om te zorgen dat er voldoende verbinding is 
voor de komende (deel)migraties en de ICT transitie waar de gemeente de komende jaren 
aan werkt is onder andere afgesproken met de gemeentearchivaris de frequentie van het 
SlO te verhogen.

Lessons Learned / vervolg
Helaas heeft de gemeente het RHCW nog onvoldoende kunnen laten zien, c.q. het 
vertrouwen kunnen geven, dat de gemeente met de juiste en benodigde deskundigheid de 
omslag weet uit te voeren. De informatiehuishouding is niet op orde en in het verleden zijn 
veel fouten gemaakt, waarbij ondeskundigheid, de gebruiker optimaal willen faciliteren en 
pragmatisme een rol hebben gespeeld (onbewust onbekwaam). De werkwijzen uit het 
verleden zijn binnen de gemeente Stichtse Vecht aangepast, maar nog onvoldoende onder 
de aandacht gebracht bij het RHCW. Dit heeft helaas geleid tot miscommunicatie en tot 
toenemende zorgen bij het RHCW. Hierdoor is niet het vertrouwen toegenomen in een 
goede afloop. Afspraken zijn en worden gemaakt om vaker en directer op strategisch, 
tactisch en operationeel niveau afstemming te zoeken en hiervoor de overlegstructuren aan 
te passen, voortbordurend op bestaande. Doel hiervan is elkaar niet meer voor 
verrassingen te plaatsen, meer inzicht te geven in de werkwijze en keuzes die de 
gemeente maakt en de samenwerking te verbeteren.

drs. A.Vl.H.T.H. Reinders 
burgemeester

Remmers 
(oco gemeentesecretaris

Met vriéndelijke groet,
BurdêmeesteLen-wethQuders van Stichtse Vecht,
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Lukas 

Achternaam 
 

PvdA 
E-mailadres 

 
lukas.burgering.pvda@raad-stichtsevecht.nl  

Fractie 
 

PvdA 

 
    

   

   

Mede-indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Raadsvragen 
Onderwerp 

 
gemeentearchief 

Inleiding 
 

Op 2 november heeft de gemeentearchivaris 
een brief aan het college gestuurd over de 
migratie van DMS 2022. Hierin wordt 
gerefereerd aan eerdere negatieve adviezen 
over deze migratie. (Stuknummer B-01 bij de 
ingekomen stukken van november, zie ook 
bijlage) De fractie van de PvdA heeft daarover 
een vijftal vragen. 
 

Vraag 1 
 

Waarom is, ondanks het negatieve advies van 
de gemeentearchivaris, de migratie toch 
doorgezet? 

Vraag 2 
 

Waarom heeft het RHCVV niet de benodigde 
informatie gekregen om een advies uit te 
brengen over volgende fases? 

Vraag 3 
 

Waarom heeft het RHCVV niet de benodigde 
informatie gekregen om een advies uit te 
brengen over volgende fases? 

Vraag 4 
 

De gemeentearchivaris ziet risico's en heeft 
zorgen rondom de migratie. Erkent het college 
die zorgen en zo ja hoe wil het college deze 
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risico's mitigeren? 
Vraag 5 

 
Welke risico's zijn er genomen met de 
migratie fase 1a en 1b door het negatieve 
advies van de gemeentearchivaris te 
negeren? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
ja 

Bijlage(n) 
 

B-01 RHCVV - negatief advies 
gemeentearchivaris Stichtse Vecht gehele 
migratie van het documentair 
managementsysteem.pdf 

    



Van: Roosmarijn Ubink <r.ubink@rhcvechtenvenen.nl>  
Verzonden: woensdag 2 november 2022 09:56 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: Rommers, Martin <Martin.Rommers@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: brief aan college in zake negatief advies gemeentearchivaris Stichtse Vecht gehele 
migratie van het documentair managementsysteem 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, 
  
Hierbij stuur ik u vanuit mijn hoedanigheid als gemeentearchivaris Stichtse Vecht in de bijlage mijn 
definitieve advies toe met betrekking tot de gehele migratie van het documentair 
managementsysteem 2022. 
Een afschrift hiervan stuur ik tevens naar de gemeentearchivaris in cc, en separaat aan de 
portefeuillehouder. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Dr. Roosmarijn Ubink 
Gemeentearchivaris Stichtse Vecht 
 
 

 
Roosmarijn Ubink | Directeur - archivaris  
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Geacht college, 
 

Op 6 en 18 juli jl. bracht ik aan u een negatief advies uit voor de migratie fase 1a en 1b van Decos Join 

naar Zaaksysteem.nl. Verder berichtte ik u dat de vervangend gemeentesecretaris en ik op 11 juli 

afspraken gemaakt hebben om te zorgen voor voldoende verbinding en tijdige adviesaanvragen voor de 

volgende (deel)migraties. De gemeentesecretaris en ik spraken wederzijds uit dat we hoopten dat deze 

werkwijze een herhaling van de situatie kon voorkomen. Op 21 september ontving ik van uw college een 

reactie op mijn brieven waarin deze afspraken werden bevestigd. 
 

Helaas moet ik u berichten dat aan de gemaakte afspraken geen uitvoering is gegeven en de gemeente 

op 29 augustus (1c) en op 3 oktober jl. (1d) migraties heeft uitgevoerd zonder de gemeentearchivaris in 

de gelegenheid te stellen advies te geven. Hiermee handelt de gemeente Stichtse Vecht in strijd met de 

eigen lokale archiefverordening.  
 

Daarnaast heeft het RHCVV tot op heden niet de benodigde informatie ontvangen die nodig is om een 

advies uit te brengen voor de overige fases. Verder blijven op basis van de aangeleverde informatie de 

zorgen en risico’s bestaan die eerder met het college gedeeld zijn, dit betreft alle fases van de migratie.  
 

Tot zeer recent is door het RHCVV getracht via de ambtelijke organisatie meer informatie en duidelijkheid 

te verkrijgen over de komende deelmigraties. In mijn jaarlijkse toezichtsrapport over 2021, dat deze zomer 

ambtelijk is toegezonden en aan uw college is toegezonden medio september, is m.b.t. de migraties 

verzocht (pag. 9, 11) om meer informatie en verzocht het als onderwerp te agenderen op reguliere 

overlegmomenten tussen RHCVV en de ambtelijke organisatie. Er is verder meermaals contact gezocht 

met de gemeentesecretaris, met de verantwoordelijk programmamanager D&I en andere ambtenaren. Er 

is informatie aangeleverd, echter fragmentarisch en onvolledig. In een ambtelijk Tactisch Overleg (TIO) 

van donderdag 27 oktober konden door de aanwezige beleidsmedewerkers nog steeds onvoldoende vragen 

met betrekking tot het eerdere en verdere traject beantwoord worden – de verantwoordelijk teamleider 

en programmamanager D&I waren niet aanwezig.  
 

De verwijzing van de ambtelijke organisatie en het college, in uw brief van 21 september, naar de Agile 

werkmethode als verklaring voor het ontbreken van de informatie, verklaart naar mijn mening onvoldoende 

het ontbreken van informatie. Agile maakt veel gebruik van de kracht van mondelinge communicatie. Er 

was mijns inziens voldoende gelegenheid om mij mondeling bij te praten over de plaatsgevonden en nog 

komende migratiefases, daar is onvoldoende gebruik van gemaakt.  
 

Negatief advies gehele migratie  

Volgens de Archiefverordening Stichtse Vecht, vastgesteld door de raad op 28 september 2021 en 

bijbehorende Beheerregeling informatiebeheer Gemeente Stichtse Vecht 2021, dient bij een migratie de 

door het college aangewezen gemeentearchivaris in de gelegenheid te worden gesteld om de beheerder 

(de gemeentesecretaris) advies te geven over de migratie en conversie van archiefbescheiden (BIB, artikel 

3 en 4.2.). Zoals hierboven geschetst heeft gemeente Stichtse Vecht in strijd gehandeld met de eigen 

lokale archiefverordening. 
 

Bij deze deel ik u verder mee dat ik, in mijn hoedanigheid van gemeentearchivaris van Stichtse Vecht, op 

basis van de aanwezige informatie een negatief advies afgeef voor alle fases van het uitvoeren van deze 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Stichtse Vecht 

Postbus 1212 

3601 BE  Maarssen 

PLAATS EN DATUM 
Breukelen, woensdag 2 november 2022 
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