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PREADVIES Motie aanpassing RIS/Zoekfunctie op de website van de gemeente (nummer 

motie: 2015051392) 

Aan:   De leden van de gemeenteraad 

Van:   Het college van burgemeester en wethouders van Bloemendaal 

Datum: 25 juni 2015 

Nummer: 2015051795 

Onderwerp: Aanpassing RIS/Zoekfunctie op de website van de gemeente  

 

 

 

 

Aanleiding 

In de motie wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheid voor raadsleden om snel relevante 

documenten te kunnen vinden en om snel volledige antwoorden te krijgen bij vragen over bepaalde 

dossiers. 

 

 

Toelichting op advies 

 

De informatievoorziening die van belang is in verband hiermee bestaat uit drie onderdelen: 

 

1. De gemeentelijke website (www.bloemendaal.nl): deze is gericht op bewoners en 

ondernemers in verband met de digitale dienstverlening, het presenteren van gemeentelijk 

beleid en van gemeentelijke activiteiten. De gemeentelijke website geeft geen toegang tot 

dossiers of archieven. 

2. De website www. gemeenteraadbloemendaal.nl dat onderdeel is van het 

Raadsinformatiesysteem (RIS) die toegang geeft aan raadsleden en het publiek van alle 

voor aan de raadsleden beschikbaar gestelde documenten en tevens zorgt voor distributie 

van beeld en geluid van de vergaderingen. De RIS functionaliteit is specifiek toegesneden 

op het gebruik door de gemeenteraad. 

3. Het gemeentelijke Document Management Systeem (DMS); het systeem Mozard wordt 

momenteel geïmplementeerd en gaat het systeem Corsa vervangen. Dit systeem 

ondersteunt de werkzaamheden van de ambtelijke organisatie en is alleen voor 

ambtenaren van de gemeente toegankelijk. Ook de stukken ter beschikking gesteld aan de 

gemeenteraad worden hierin opgeslagen en doorgeleid naar het RIS. 

 

Voor de leden van de gemeenteraad is het RIS het primaire systeem. Dit systeem wordt 

functioneel beheert door de Griffie; het technisch beheer is uitbesteed aan de leverancier. De 

afdeling Bedrijfsvoering (team informatisering en team automatisering) geven waar nodig advies 

en ondersteuning aan de Griffie als functioneel beheerder. De zoekfunctie in het RIS maakt het 

mogelijk op Corsanummers te zoeken en geeft dan toegang tot deze documenten. Vanzelfsprekend 

alleen tot die documenten die via RIS voor raadsleden beschikbaar zijn. Raadsleden kunnen met de 

Griffie over de werking van deze zoekfunctie overleggen zodat het systeem zo goed mogelijk 

functioneert en het werk van de raadsleden ondersteund. Zo nodig kan door de Griffie een beroep 

gedaan worden op de teams informatisering en automatisering. 

 

De interne informatievoorziening en de functie van het DMS is een belangrijk aandachtspunt. Voor 

een goede ondersteuning van de gemeentelijke dienstverlening en de gemeentelijke 

werkprocessen is gekozen voor het systeem Mozard. De afdeling Dienstverlening werkt momenteel 

al met dit systeem. Eind 2016 dienen alle afdelingen hiermee te werken. Corsa blijft dan alleen als 

archief voor raadpleging beschikbaar. Bij de inrichting van Mozard zal aandacht worden gegeven 

aan de dossiervorming die het direct kunnen beschikken over relevante documenten mogelijk 

maakt. Dit is dan bedoelt voor medewerkers. Raadsleden kunnen geen directe toegang krijgen tot 

dit systeem. Wel zullen via de Griffie gestelde vragen snel en volledig beantwoord kunnen worden. 

Bij de overgang van Corsa naar Mozard zal vanzelfsprekend ook geregeld worden dat –net als nu 

het geval is- alle documenten die aan de raad ter beschikking behoren te worden gesteld in het RIS 

zullen worden opgenomen. 

 

Samenvattend  Knelpunten voor wat betreft het kunnen vinden van voor de raad toegankelijke 

documenten kunnen bij de Griffie worden aangekaart; de Griffie kan zo nodig 

ondersteuning vragen bij de leverancier en/of de afdeling Bedrijfsvoering voor oplossingen 

binnen het huidige RIS. 
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 In 2016 zal bij de verdere inrichting van Mozard aandacht worden gegeven aan 

dossiervorming, zodat vragen over dossiers snel en volledig beantwoord kunnen worden. 

Tevens zal worden geborgd dat documenten die ter beschikking aan de raad moeten 

worden gesteld vanuit Mozard worden doorgeleid naar het RIS. De mogelijkheid om ook 

binnen het RIS documenten als onderdeel van een dossier te kunnen presenteren komt 

daarbij nadrukkelijk aan de orde. 

 

Het College  

 

 

Advies 

Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies: 

 

• Het college voldoet met de toegelichte aanpak  aan het verzoek vermeld in de motie op een wijze 

die aansluit bij de inrichting van de informatievoorziening binnen onze gemeente en bij de 

geplande werkzaamheden voor de invoering van een nieuw documentair management systeem. 

Omdat de in de motie gestelde datum niet aansluit bij de planning adviseert het college dit voorstel 

niet over te nemen. 


