
INITIATIEFVOORSTEL 'EISEN/WENSEN RAADSINFORMATIE'
Corsanr. 2019004878
Aan: Gemeenteraad van Bloemendaal
Van: Richard Kruijswijk 28-05-2019
Betreft: Verbeteringen Raads Informatie Systeem (RIS)

Voorgesteld wordt een project te starten ter verbetering van de raads- 
informatie, in relatie tot de invoering van de koppeling van het Raads- 
Informatie Systeem (RIS) met het Mozard zaaksysteem.
Tevens wordt u geïnformeerd over de al in gang gezette en mogelijk te 
realiseren verbeteringen in het (RIS).

RAADSVOORSTEL
De raad van de gemeente Bloemendaal,
Gelezen het initiatiefvoorstel 'Eisen/wensen raadsinformatie', corsanummer 2019004878, 
start het project 'Verbeteren Raads Informatie Systeem' conform het Projectplan, 
corsanummer 2019004879,

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal 
gehouden op4 juH20TÕ

Griffier,

Besluit raad: aangenomen
Voor: 18 
Tegen:0 
Afwezig: 1

Ingediend door R.W. Kruijswijk na afstemming met de Referentiegroep1 en het presidium.

Inleiding ļ aanleiding
De afgelopen maanden is er, mede naar aanleiding van de in de commissie B&M geúite 
zorgen over de aansluiting Mozard^RIS, in een "RIS Referentiegroep"1 gesproken over 
de voorbereiding van een toekomstige nieuwe voeding van het RIS vanuit Mozard i.p.v. 
uit Corsa. Planning van de realisatie van deze nieuwe koppeling is nog niet bekend en 
vooral afhankelijk van het project dat in dit initiatiefvoorstel onder A. staat.
In dit project komt aan de orde welke functionaliteiten nu precies voor de RIS-gebruikers 
beschikbaar moet zijn. Onder B. is een eerste invulling hiervan gegeven, hetgeen als 
startdocument aan het project wordt meegegeven.
Een overzicht van concrete verbeteringen van RIS- functionaliteiten, waar onder ook 
verbeteringen die al nu of op korte termijn (kunnen) worden ingevoerd, is te vinden 
onder C.

1 Het presidium heeft deze groep in het leven geroepen om de wensen en zorgen bij de raad en bij de griffie 
over het Mozard-traject te bespreken. Aan de discussies hebben deelgenomen:
L. Oude Weernink, H. Schell, R. Kruijswijk (allen raadslid), N. Heijink (portefeuillehouder ICT), W. Atsma 
(gemeentesecretaris), N. Stalpers (afd. Informatisering) en J. Witte en C. Hageman (griffie); de 
referentiegroep heeft vergaderd op 27 november 2018 en op 11 april 2019.
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A. Project: RIS Requirements ít.b.v. Mozard^RIS): samenvatting projectplan
Het projectplan is opgenomen als bijlage.
Om een gedegen antwoord te kunnen geven op de vragen over de koppeling en het RIS- 
gebruik in de toekomst, moeten twee hoofdvragen worden beantwoord:

1. Welke stukken moeten in het RIS?
2. Hoe kan de vindbaarheid in het RIS worden verbeterd?

De referentiegroep heeft in april jl. aangegeven dat er een project nodig is om deze 
vragen goed te beantwoorden. Als Projectleider is voorgesteld: Mw. N. Stalpers en 
opdrachtgever is de raad (via de Griffie).
Dit project zal de volgende resultaten moeten leveren:

« Een in samenspraak met Raad en College vastgestelde lijst met RIS-requirements, in het 
bijzonder categorieën documenten die op het RIS worden geplaatst;

» Bekendheid m.b.t. de mogelijkheden tot inrichting en gebruik van het RIS;
« Gemaakte en vastgestelde keuzes m.b.t. de inrichting;
* Opgeleide gebruikers.

Gedelegeerd opdrachtgever is de Referentiegroep (die hiermee een projectbegeleidingsgroep wordt), 

waaraan - naast raadsleden - ook deelnemen: de griffie, de Functioneel beheerder van het team 

Informatisering, de leverancier GemeenteOplossingen (van RIS).

De scope van het project:
» De huidige documenten in Corsa en het RIS worden niet aangepast. De keuzes m.b.t. de 

inrichting hebben alleen invloed op de toekomst.
* Invulling die wordt gegeven aan de koppeling Mozard RIS valt buiten dit project. De 

eisen omtrent de inrichting worden als input meegenomen bij de koppeling.
» Vernietiging van documenten vindt plaats op basis van de archiefwet. Realisatie hiervan is 

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

Planning:
Start: juli 2019. De doorlooptijd is naar verwachting enkele maanden.
De voortgangsbewaking vindt plaats door de projectleider en rapportage in referentiegroep. Het 
presidium zal worden geïnformeerd over de voortgang. Zie onderstaand schema.

Projectbegeleiding en rapportage lopen via de Referentiegroep (gedelegeerd 
opdrachtgever) en het Presidium.

Tabel I: planning project A.

Activiteit Wie? Wanneer in 2019? Geld
Opstellen categorieën documenten RIS Referentiegroep t/m augustus nvt
Afstemmen categorieën documenten RIS Raad t/m september nvt
Goedkeuren categorieën documenten RIS College t/m september nvt
Dagdeel beheeromgeving RIS Referentiegroep, griffie,

functioneel beheerder
t/m september p.m.

Maken inrichting keuzes en (bijstelling) 
requirements RIS

Referentiegroep t/m september Max. C 5000,-

Uitleg Raad/opleiding Referentiegroep/GO Vanaf september
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B. Welke eisen stelt de raad aan het Raads Informatie System?
Een eerste invulling t.b.v. project zoals onder A. beschreven
B.l Uitgangspunten 
B.l.1 Doel RIS
Doel van het RIS is om gemeentelijke raadsinformatie, zoals voorstellen, besluiten, notulen, 
moties en stemuitslagen, ter beschikking te stellen. Toegankelijkheid is in het belang van (de 
informatiepositie van) raadsleden, inwoners, journalisten, onderzoekers, belangenorganisaties 
etc.
B.l.2 Doelgroepen RIS
De te stellen eisen zijn afhankelijk van de RIS-doelgroepen:
Doelgroep 1: raadsleden, duo-commissieleden;
Doelgroep 2: individuele inwoners;
Doelgroep 3: journalisten, onderzoekers, belangenorganisaties e.d.;
Doelgroep 4: griffie, medewerkers/management en B&W bestuur van de gemeente (om te 
zien welke informatie on-line staat).
B.2 Welke documenten in RIS?
In het RIS worden momenteel de volgende documenten geplaatst:
- Raadsvoorstellen waarmee B&W akkoord zijn;
- Ingekomen brieven (waar onder die van het College) die (mede) aan de Raad zijn gericht 
of cc. Raad zijn;
- Artikel 40 vragen en de antwoorden daarop;
- Toezeggingenlijsten;
- Moties en amendementen.
Zie o.a. stuk nr. 20190031411TCM183.
Buiten het project kan overwogen worden dit aan te vullen met (onder meer):

» Alle ingekomen brieven aan het College met betrekking tot een geagendeerd 
raadsvoorstel;

* De belangrijkste achterliggende stukken op basis waarvan een Collegebesluit is 
genomen, waar onder in elk geval adviezen van gemeentelijke adviesorganen zoals 
de cie. voor de Bezwaarschriften en de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit.

B.3 Statussen van documenten in RIS
Duidelijk moet zijn welke status een document heeft. Is het definitief of is het een concept I 
een voorstel? Daarnaast moet duidelijk zijn of de informatie openbaar is, niet (geheel) 
openbaar of geheim. Onderstaande tabel geeft een schets van de oplossingen.

TABEL II: Overzicht beperkingen openbaarheid in RIS

Oplossing:
Soort info/document

In RIS (openbaar, met evt. 
verwijzing vanuit de 
gemeente-site)

In RIS achter-
de-knop
'inloggen'

Speciale 
afspraken 
geheime stukken

Niet geheim en zonder privacy
gevoelige-/ persoonsgegevens*

X - -

Idem, maar met deze gegevens * 
en/of vertrouwelijkheid**

Geanonimiseerd* X** -

GEHEIM"* - - X
Cf. o.a. AVG, zie https://www.autoriteitoersoonseegevens.nl/nl/over-privacv/wetten

Indien er een categorie 'vert rouwe lijk' blijft bestaan: zie hoe dit dan in RIS werkt in corsanr. 2019003141 (antwoord op
vragen TCM183)
***

Geheime documenten voor raad (te bekrachtigen en op te heffen door de raad) of voor individuele raadsleden (door 
het College geheim verklaarde documenten). Komt weinig voor. Veilige oplossing kan zijn deze documenten op het 
gemeentehuis ter-inzage-te leggen.
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B.4 Perspectief voeding RIS
Momenteel wordt RIS gevoed vanuit CORSA en de griffie. De vraag is welke documenten 
(/gegevens) de Griffie nog moet kunnen invoeren bij het koppelen Mozard-^RIS. 
Uitgangspunt is dat de bron (de ambtenaar) de documenten beschikbaar stelt, incl. 
metadata, zoals onderwerp ['thema'] en status2. Maar de Griffie zal als beheerder van RIS 
verantwoordelijk blijven voor wat er in RIS staat incl. toevoegingen n.a.v. besluitvorming 
door de Raad. Een van de mogelijke oplossingen om deze verantwoordelijkheid in te vullen is 
dat de Griffie in Mozard documenten inbrengt of metadata van deze documenten wijzigt, 
die vervolgens via de geautomatiseerde koppeling snel3 in RIS zichtbaar zijn.

B.5 Meta-data van documenten: toekennen van categorieën en onderwerpfenl aan een
document
Uitgangspunten voor de toekenning metadata: 
le. Toevoeging bij de bron en
2e Definitieve toekenning door een medewerker met de informatiemanagementrol (die 
inzicht en overzicht in de meta-datering heeft en de datalijsten beheert).
Optie toekenning onderwerp en sub-onderwerp:
le Ga uit van de hoofd- en sub-onderwerpen in de gemeente-programma-begroting 
volgen*; ga bij de toekenning van een sub-onderwerp of toevoeging daarop uit van de lezer: 
(is het hem/haar duidelijk waarom het gaat?) en 
2e Voeg optioneel een themadossier en/of 'dorpskern' toe.
Prioriteit zou daarbij kunnen worden gegeven aan documenten waarvan archiveren verplicht 
is.
* Volgens proerammabeerotine (cf. BBV)

hoofonderwerp___________________________ Subonderwerp(en) + evt. toevoeging, bv.zaaktvpe*
1. Bestuur en ondersteuning
2. Veiligheid
3. Verkeer, Vervoer, Waterstaat
4. Economie
5. Onderwijs
6. Sport, Cultuur recreatie
7. Sociaal Domein
8. Volksgezondheid en milieu
9. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing

* Referentiezaaktypen zijn in Mozard verplicht, maar het zijn er nogal veel; werkt dit in de praktijk?

Zijn zaaktypen t.b.v. RIS ook samen te vatten in hoofdtypen (en zo in de export Mozard-^ RIS mee te geven?)

C. Uitbreiding RIS-functionaliteiten op korte termijn

Vooruitlopend op A. en B. kunnen op korte termijn sowieso enkele verbeteringen in het RIS 
worden doorgevoerd die door de leverancier GemeenteOplossingen worden aangeboden. 
Zie onderstaande tabel. Een paar daarvan liggen voor de hand en hebben geen of nauwelijks 
kosten. Voorgesteld worden om deze sowieso door te voeren (punten 1, 2 en 3 in de tabel).

2 GemeenteOplossingen zal nog uitleg geven over de relatie GO Raadsinfo en GO Koppelvlak v.w.b. toekennen 
vertrouwelijkheid van documenten.
3 Momenteel geldt voor Corsa(plugin)-^GO.RIS een standaard verversingstijd van 15 minuten, "maar bij urgentie is een 
redactionele handeling voor RIS beschikbaar om export/import af te dwingen.
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De kosten zijn conform opgave GemeenteOplossingen, maar exclusief een eventuele 
gebruikerstraining (van éénmalig C 1380).

Tabel III: korte-termijn RIS-verbeteringen (GO » GemeenteOplossingen)
Wens en ja/nee binnen scope 
project A.

Reactie f ovoorstel Rea.-
datum

Kosten
éénmalig

Kosten
jaarlijks

1. Beter zoeken: Check 
(periodiek) of de zoekmachine 
goed werkt. Bij de beoordeling 
van 'relevantie' beter kijken 
naar weging: bv onderwerp/ 
themadossier een groter 
gewicht binnen scope project A

Huidige RIS omgeving:
1. GO search-upgrade 2019;
2. Gesprek over aanpassing-en 
standaard-weging t.b.v. verdere 
zoek-verbeteringen
o gebruik maken hiervan

z.s.m.,
2019

Nihil: 1 uur
standaard
onder
steuning is 
mogelijk 
genoeg

2. Toekennen 'Thema' (naast 
onderwerp), zodat 
documenten per Thema 
getoond kunnen worden, via 
nieuwe button op de RIS- 
website binnen scope project A

Oplossing: 'Thema-dossier's" 
zit standaard in RIS
0 gebruiken maken hiervan (te 
configureren en -v.z. nodig - 
instructie toekennen 'Thema' 
bij doe. Invoer)

z.s.m.
2019

C 380 Ambtelijk:
p.m.

3. Digitaal stemmen (en 
registratie per agendapunt) en 
geautomatiseerd uitlezen en 
presenteren van het 
stemgedrag buiten scope 
project

Is gekoppeld aan apparatuur- 
vervanging 2019 (zie 
Initiatiefvoorstel raad 18-4- 
2019) en is
0 nieuw te gebruiken 
standaard-dienst GO 
(presentatie nader te bepalen 
door de griffie)

Vanaf
sept.
2019

Griffíe-
uren

4. Stukken klaarzetten voor 
aparte gremia* en app voor 
gebruik hiervan *zoals 
raadswerkgroep, fractie buiten 
scope project

Oplossing: nieuw platform 
"Mijn Vergaderingen"
o Eerst belangstelling bij de 
raad van Bloemendaal peilen

Evt. na
2019

č 1250 C 3000 om
max. 25 
gebruikers 
toegang te
geven

5. Toekennen 'wijk/dorp'
(naast onderwerp en 'Thema'), 
zodat documenten getoond 
kunnen worden die 
specifiek/vooral (ook) gaan 
over een aan te geven wijk of 
dorpskern binnen scope project

Extra GO-service (te 
configureren)
o peilen bij de raad van 
Bloemendaal en bij behoefte 
invoeren zodra de 
wijken/dorpskernen zijn 
bepaald en aan voldoende 
documenten zijn toegevoegd

Evt. na
2019

C 1650+ C
285 per 
wijk/dorp

C 2501
ambtelijk:
p.m.

6. E-mail notificatie (RIS- 
gebruikers kunnen kiezen voor 
mail bij toevoeging nieuwe 
documenten in bepaald(e) 
gremium/documentenrubriek... 
binnen scope project

o peilen behoefte bij de raad 
van Bloemendaal

2019 of 
later

C 380 p.m.

7. Ondertiteling Vergaderingen
buiten scope project

Met de nieuwe apparatuur kan 
deze GO-service worden 
gekozen «keuze
evt. (na sept 2019) voorleggen 
aan de raad

Na Q4
2019

Op basis van 
een nieuwe
offerte GO

Op basis
van een
nieuwe
offerte GO
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