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Project:   Verbeteren RaadsInformatieSysteem  (RIS Requirements)  

Opdrachtgever: Gemeenteraad van Bloemendaal; 
Gedelegeerd opdrachtgever: Referentiegroep RIS 
Leden: 
Vertegenwoordigers raad: drie raadsleden L. Oude Weernink, H. Schel en R.W. Kruijswijk); 
De griffie, medewerker functioneel Beheer ICT 
Projectleider  : N. Stalpers (afd. Informatisering) 

Corsanummer: 2019004879 

Datum: 28 mei 2019 (op basis van 1e verse begin mei 2019)  

 

1. Opdrachtgever :  De Raad van de gemeente Bloemendaal via de Referentiegroep RIS 

2. Projectleider (opdrachtnemer): N. Stalpers (Afd. Informatisering) 

 

Projectdefinitie 

 

3. De vraag 

1. Welke stukken moeten worden ondergebracht in het RIS? 

2. Hoe kan de vindbaarheid in het RIS worden verbeterd? 

 

4. De aanleiding 

 

Er worden herhaaldelijk opmerkingen gemaakt over de vindbaarheid van stukken op het 

RIS. Het is niet altijd duidelijk welke stukken wel en niet op het RIS worden geplaatst.  

 

Het RIS wordt op dit moment gevoed door het DocumentManagementSysteem Corsa. Dit 

verandert binnenkort. Het RIS wordt dan gevoed door het zaaksysteem Mozard. 

Voorafgaand aan het realiseren van de nieuwe koppeling MozardRIS is het goed om de 

RIS-uitgangspunten/requirements nog eens goed onder de loep nemen. Zie laatste bullit 

in § 7.  

 

N.B. Het RaadsInformatieSysteem kent verschillende gebruikers: het gemeentebestuur, in 

het bijzonder de raadsleden, de duo-commissieleden, de griffie en inwoners van de 

gemeente. 

 

5. Het doel/beoogd effect 

 Duidelijkheid welke categorieën documenten op het RIS worden geplaatst. 

 Optimale vindbaarheid documenten op het RIS (We willen de vindbaarheid van 

stukken verbeteren en gaan daar met elkaar naar op zoek). 
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6. De resultaten  

 Een in samenspraak met Raad en College vastgestelde lijst met categorieën 

documenten die op het RIS worden geplaatst. 

 Bekendheid mbt de mogelijkheden tot inrichting van het RIS (uitgaande van koppeling 

met Mozard en het aanbod GemeenteOplossingen) bij de referentiegroep met 3 

raadsleden, de griffie, een functioneel beheerder bij team Informatisering. 

 Gemaakte en vastgestelde keuzes mbt de inrichting.  

 Opgeleide gebruikers. 

 

7. Integraal werken; de in- en extern betrokkenen (afdelingen, projecten, 

bedrijven/instellingen en personen) 

 Referentiegroep RIS; 

 Griffie, als verantwoordelijke voor de raadsinformatie-processen en functioneel 

beheerder RIS en opdrachtgever voor GemeenteOplossingen; 

 Functioneel beheerder team Informatisering; 

 Leverancier GemeenteOplossingen; 

 Relatie met andere projecten binnen de gemeente: 

Implementatie Mozard/Hoegle. De gekozen inrichting van het RIS kan de 

consequentie hebben dat er vanuit Mozard/Hoegle kenmerken aan 

documenten moet worden meegegeven. Dit kunnen kenmerken mbt 

vindbaarheid zijn of kenmerken mbt wie de stukken mag zien. 

 

8. De afbakening 

 De huidige documenten in Corsa en het RIS worden niet aangepast. 

 Invulling geven aan de koppeling tussen Mozard en het RIS valt buiten dit project. De 

eisen omtrent de inrichting worden als input meegenomen bij de koppeling. 

 De te formuleren eisen/wensen t.a.v. RIS gelden alleen voor de gemeente 

Bloemendaal. (Dit is geen beperking voor de samenwerking op ICT-gebied met de 

gemeente Heemstede.  Heemstede heeft ook gekozen voor RIS van 

GemeenteOplossingen en zal ook koppeling met Mozard moeten realiseren.)  

 Vernietiging vindt plaats op basis van de archiefwet. Realisatie hiervan is onderdeel 

van de koppeling tussen Mozard en RIS en valt buiten dit project. 

 De in het initiatiefvoorstel corsanr.2019004878 beschreven (mogelijke) 

functionaliteiten is een uitgangspunt voor het denken over verbeteringen.   
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9. Participatie inwoners 

 nvt 

 

10. De haalbaarheid en risico’s 

 De haalbaarheid hangt sterk af van de beschikbare tijd van raadsleden en van de 

griffie. 

 

Projectmanagement 

 

11. De randvoorwaarden/GOTICK 

 Geld 

De aanpassing van de inrichting van GemeenteOplossingen zal geld kosten. De 

exacte kosten zijn nu nog niet bekend. De verwachting is dat dit maximaal 5.000 euro 

zal zijn. 

 Organisatie 

PL: N. Stalpers. Betrokkenen: referentiegroep, griffie, functioneel beheerder afd. 

Informatisering.  

Projectbegeleiding en rapportage  lopen via de Referentiegroep (gedelegeerd 

opdrachtgever) en het Presidium. 

 Tijd 

Doorlooptijd enkele maanden. 

 Informatie 

Voortgangsbewaking door PL. 

Rapportage in referentiegroep.. 

 Communicatie 

Gemeenteraad: zie activiteitenplan 

 Kwaliteit 

Het project beoogt een kwaliteitsverbetering. Het toetsen en borgen van de kwaliteit 
bij de raadsleden is van belang zodat de keuzes gedragen worden en RIS-
aanpassingen worden geaccepteerd.  
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12. Activiteitenplan CONCEPT / nog te detailleren  

Fase/stap: 

Activiteiten Wie Tijd Geld 

Opstellen categorieën documenten RIS Referentiegroep via R. 

Kruijswijk 

Zomer 2019 nvt 

Afstemmen categorieën documenten RIS Raad Sept. 2019 nvt 

Goedkeuren categorieën documenten RIS college Sept./okt. 

2019 

nvt 

Dagdeel beheeromgeving RIS Referentiegroep, griffie, 

functioneel beheerder 

Okt. 2019  

Maken inrichting keuzes RIS en acceptatie 

oplossingen: (verbeterde) RIS-requirements 

Referentiegroep  Okt/nov. 

2019 

 

Uitleg Raad/opleiding Referentiegroep/GO Vanaf sept. 

2019 (bv. 

nov. 2019) 

 

 
 
 
 
 
Akkoord 
 

Akkoord  

Opdrachtgever 

 

 

 

Gemeenteraad 4-7-2019 

Akkoord 

Opdrachtnemer 

 

 

 

 


