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Programma transitie DIV 2019-2024 7.500  1.659 2.284 1.682       1.439 

        

        

        

        

        

        
Programma transitie Documentaire Informatievoorziening (DIV) 
Digitaal werken is noodzakelijk om aansluiting te houden met de digitalisering van de maatschappij. 
Informatie delen en verrijken zijn daarin belangrijke thema’s. Om dat te kunnen, moet de basis op 
orde zijn. Er is geconstateerd dat er ontwikkelingen nodig zijn in de analoge en digitale archivering. 
De ontwikkelingen richten zich op de ontwikkeling en implementatie van beleidskaders, de 
digitalisering van interne processen, het oplossen van knelpunten in de analoge en digitale 
archivering, de digitalisering van 1000 meter archiefdelen en de structuurwijziging van het 
organisatieonderdeel DIV. In het coalitieakkoord zijn hierover afspraken gemaakt, alsmede de wijze 
van financiering voor de implementatie van het E-depot uit het financieel meerjarenbeeld.  
 
Dekking van het project: 

• 2 maal 850 duizend euro DOIB (= budget voor dienstverlening, organisatie en innovatie van 
bedrijfsvoering) in 2019 en 2020. Dit betreffen de ontwikkelingstrajecten van het Programma 
Transitie DIV en de inrichting van de Zaakgericht Werken-processen bij DIV (1,7 miljoen euro); 

• e-depot, zoals is opgenomen in het financieel meerjarenbeeld van de gemeente (1 miljoen euro 
t/m 2024);  

• structurele extra lasten als gevolg van het Programma Transitie DIV uit het primair proces als 
gevolg van de transitie DIV van 300 duizend euro per jaar vanaf 2020 (0,9 miljoen euro); 

• uit de besparingen in fte-reductie bij het organisatieonderdeel Documentaire 
Informatievoorziening (2,24 miljoen euro); 

• digitalisering archiefdelen exclusief Omgevingswet, uit de toekenning Digitalisering Archiefdelen 
uit het coalitieakkoord van 2019 (0,56 miljoen euro);  

• digitalisering archiefdelen uit de Omgevingswet. Middelen moeten komen uit de implementatie 
Omgevingswet (p.m.); 

• 1,141 miljoen euro uit de toekenning Programma Transitie DIV uit het coalitieakkoord van 2019. 
 

 
 
 


