
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Innovatie Digitale Samenwerking gemeenten  
Verdergaande digitalisering van de samenleving is geen optie: het is een feit. Mensen verwachten dat 
alle informatie snel en moeiteloos is op te roepen, of ze nu thuis, op het werk of elders zijn. Of ze nu 
inwoner, wethouder, ambtenaar of raadslid zijn. En of die informatie nu over henzelf en hun zorgvraag 
gaat, over een vergunning of over de plek waar een bijeenkomst is. Voor gemeenten is de uitdaging in 
deze beweging mee te gaan en vanuit een proactieve, betrokken houding te sturen. Wie heeft welke 
informatie nodig om een sociaal wijkteam draaiend te houden, om als burgemeester te sturen of als 
burger te kunnen participeren op het gewenste niveau? Dat zijn de vragen waar we als gemeenten 
voor staan. 

En niet alleen als gemeenten: het zijn vragen waar alle overheden en publiekrechtelijke organisaties 
voor staan. De antwoorden werden in het verleden vaak gedicteerd door de markt en het Rijk: de 
innovaties van marktpartijen bepaalden wat we als gemeenten konden en de eisen van het Rijk 
bepaalden wat we moesten. Het resultaat is een versnipperd digitaal landschap. De ene gemeente 
doet het anders dan een andere en uitwisseling van informatie wordt daardoor bemoeilijkt. Wat een 
digitale snelweg zou moeten zijn is nu vaak een kaart vol landweggetjes met verschillende 
bewegwijzering en veel doodlopende eindjes. 

De decentralisaties in het sociaal domein maar ook de komende Omgevingswet worden alleen een 
succes als de informatiehuishouding van de gemeenten op orde is: alleen dan kunnen gemeenten 
zeggen dat ze echt alles hebben gedaan om een nieuw 'meisje van Nulde' te voorkomen. Het 
programma VISD (verkenning informatievoorziening sociaal domein) brengt de oplossingen voor 
miscommunicatie zoals in een dergelijke situatie. En behalve dat de gemeenten hun informatie op 
orde moeten hebben, moeten ze ook de beveiliging van die informatie op orde hebben. Mensen 
hebben immers nog steeds recht op bescherming van hun privacy, ook als de gemeente de Wmo of 
de Jeugdwet uitvoert. 

We beginnen als gemeenten gelukkig niet bij nul: de afgelopen jaren is hard gewerkt aan een 
fundament voor de gemeentelijke informatievoorziening, zoals digitale dienstverlening aan burgers, 
het stelsel van basisregistraties en de informatiebeveiligingsdienst. Ook zijn enkele gemeenten als 
living labs al aan de gang met de nieuwe werkwijzen, waarvan alle anderen kunnen profiteren. Enkele 
ontwikkelingen maken dat we nu voor een keuze staan: gemeenten gaan zich meer op de regie 
richten in plaats van op de uitvoering, het uit de hand lopen van ICT-uitgaven wordt steeds minder 
geaccepteerd, burgers verwachten meer en meer dat de gemeentelijke ICT op hen afgestemd, dus 
burgerproof is, en gemeenten willen volwaardig partner zijn van de Nationaal Commissaris Digitale 
Overheid. Niet alleen in een realistische uitvoering maar vooral ook in het op de agenda zetten van de 
juiste thema’s.  
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Het komt feitelijk neer op de vraag: wachten we als zelfbewuste lokale overheid op een volgend 
incident of zorgen we dat we de basis met elkaar op orde hebben? Wat de basis is, zullen we met 
elkaar moeten vaststellen; het gaat daarbij om een goed evenwicht tussen lokale autonomie en 
gemeenschappelijke kaders. En vanzelfsprekend gaat het om het collectief oppakken van die 
projecten die gemeenten zelf aandragen. Maar feit is dat als we efficiënt samenwerken aan de 
digitalisering en de informatiesamenleving, we ruimte creëren voor werkelijke autonomie: als 
gemeente beleid kunnen voeren dat tegemoet komt aan de lokale behoeften. En alleen door collectief 
optreden kunnen we als lokale overheid de proactieve rol spelen, die wij ook denken te kunnen spelen 
in de samenleving.  

Met uw instemming, start de VNG samen met KING een project om voor de ALV van juni 2015 een 
collectieve gemeentelijke aanpak uit te werken voor dienstverlening en informatiebeleid, inclusief 
financiering en governance. De financiering van dit project wordt nader toegelicht in het stuk Borging 
van ‘de basis op orde’ informatievoorziening.  
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1. Noodzaak tot goede voorzieningen  
 
De i-gemeente en de omgeving  
Inwoners en ondernemers communiceren in toenemende mate via digitale kanalen, zowel met elkaar 
als met instanties. Informatie moet eenvoudig beschikbaar, veilig en toegankelijk zijn. Een belangrijk 
thema hierbij is wie eigenaar is van (persoons)gegevens. Waar dienstverlening van overheid wordt 
ingezet komen diensten van gemeenten, waar mogelijk, digitaal beschikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week. Digitale dienstverlening is dus meer dan een formulier of informatie op een website. Snelle 
interactie tussen inwoners en ambtenaren, het bevorderen en ondersteunen van de 
participatiesamenleving, het stimuleren van het bedrijfsleven en het organiseren van co-creatie of 
inspraak, worden met de inzet van nieuwe technieken steeds meer digitaal mogelijk gemaakt. Hierbij 
spelen initiatieven via social media en apps een steeds grotere rol.  
 
Gemeenten gaan van ‘beleid maken en zelf uitvoeren’ naar ‘informatieverwerkende organisaties die 
zich focussen op beleid, inkoop en regie’ waarbij de verantwoordelijkheid van de gemeentebesturen 
behouden blijft. De rol van informatie binnen gemeenteorganisaties wordt hierdoor steeds belangrijker, 
vooral bij de dienstverlening en bestuurlijke besluitvorming. Gemeenten zullen hun 
informatiehuishouding actief verder ontwikkelen. Hierbij zien we “gezamenlijk waar het kan” als een 
noodzakelijke ontwikkeling en antwoord op de algemene behoefte aan reductie van complexiteit en 
kostenbeheersing. De instelling van de Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I) illustreert 
het belang van bestuurlijke betrokkenheid bij zowel visievorming als tenuitvoerlegging. 
 
Opdracht VNG leden 
De leden van de VNG hebben in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2014 het bestuur 
opgedragen om een visie uit te werken op: standaardisatie, ontwikkeling en beheer van standaarden, 
monitoring, verantwoording en eventuele bovengemeentelijke samenwerking, inclusief een 
financieringsvoorstel. De wens van gemeenten om meer samen te werken en de stand van de 
techniek, maken het mogelijk om te werken aan een collectieve aanpak, verdere standaardisatie en 
gezamenlijke verwerving en/of realisatie van generieke voorzieningen.  
 
Doorontwikkeling en innovatie 
Landelijk kan een nieuwe fase worden gemarkeerd. Voorzieningen die onderdeel zijn van de 
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)1 worden van ontwikkeling (2006-2010), via implementatie 
(2011-2014), vanaf 2015 steeds meer in beheer en gebruik genomen. Gemeenten zullen deze 
voorzieningen benutten om hun dienstverlening te verbeteren, zoals bij beleidsontwikkelingen als de 
decentralisaties in het sociaal domein, de Omgevingswet en de Archiefinnovatie.  
 
In deze nieuwe fase blijft innovatie van belang. Dit kan door kleinschalige initiatieven vanuit 
(samenwerkende) gemeenten, decentraal te ontwikkelen en in tweede instantie te standaardiseren en 
landelijk op te schalen met behoud van autonome beleidsruimte.  
 
Deze belangrijke rol van standaardiseren en opschalen kan worden uitgevoerd door VNG en KING. 
Samen met netwerken van gemeenten en brancheverenigingen kunnen ontwikkelde innovaties onder 
alle gemeenten worden verspreid. Hierbij wordt aangesloten op de methodiek die nu ook wordt 
gehanteerd in de Living Labs van het vISD-project in het sociaal domein. Andere voorbeelden van 
samenwerking en opschaling zijn onder meer uitfasering Windows XP en het initiatief tot collectieve 
verwerving van telefonie, waarbij de gezamenlijke initiatiefnemers de voorfinanciering voor hun 

1 Met de GDI wordt het stelsel van basisregistraties en ondersteunende generieke voorzieningen 
bedoeld, de "NUP bouwstenen" vormen hiervan een onderdeel. 
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rekening nemen. De Commissie D&I faciliteert deze ontwikkeling en beziet welke initiatieven tot 
standaard moeten worden verheven. Dat brengt wel richtinggevende kaders met zich mee (denk 
hierbij aan voorzieningen als DigiD en Eherkenning). 
 
Samenhang gemeentelijke informatievoorziening en landelijke infrastructuur  
Begin 2013 heeft de minister van BZK het rapport en advies Governance generieke digitale 
infrastructuur (GDI) vastgesteld. In dit rapport wordt geconcludeerd dat er te weinig regie/sturing op de 
samenhang van de GDI was. De sturing was onvoldoende systematisch en te vrijblijvend. Om dit te 
verbeteren is de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO: Bas Eenhoorn) door het kabinet 
ingesteld. De NCDO zal de adviezen uit het rapport uitvoeren en regie voeren over verdere inrichting 
en functioneren van de GDI. Vooral het functioneren als één overheid, waarbij naast gemeenten de 
provincies, waterschappen en de uitvoeringsorganisaties van het Rijk een belangrijke rol spelen moet 
hierin tot uiting komen. Voor een lokaal krachtige overheid is het vertegenwoordigen van het 
gemeentelijk belang richting de NCDO essentieel. Een sterke bestuurlijke commissie met een 
duidelijke gemeentelijke visie, aanpak en vraag aan de NCDO zijn randvoorwaarden hiervoor.  
 
Europa 
Als laatste moeten ook Europese ontwikkelingen in ogenschouw worden genomen. Nieuwe wetgeving 
(zoals de Europese Dataprotectieverordening) zal grote impact hebben op gemeenten en de 
gemeentelijke informatievoorziening. Hierop moet tijdig worden ingespeeld en het is van belang om 
als gemeente de interne informatievoorziening op orde te hebben. 
 
2. Uitgangspunten, governance en financiering 

 
Collectieve aanpak gemeentelijk informatiebeleid 2015 en verder 
 
Voor de ontwikkeling van de aanpak, die overigens in juni 2015 aan de ALV voor besluitvorming zal 
worden voorgelegd, gelden de volgende uitgangspunten:  
 Uitvoering van (nieuwe) wet- en regelgeving wordt door gestandaardiseerde werkprocessen 

ondersteund, met zoveel mogelijk generieke digitale voorzieningen; 
 Innovaties worden door gemeenten in kleine projecten ontwikkeld, omarmd en waar mogelijk 

opgeschaald naar generieke voorzieningen;  
 Digitale infrastructurele voorzieningen worden zoveel mogelijk collectief georganiseerd; 
 De collectieve voorzieningen vormen na besluitvorming de voorzieningen voor alle gemeenten.   
Bij de collectieve aanpak wordt gekeken naar vier typen ontwikkelingen die de gemeentelijke 
informatievoorziening raken: 
 
1. Projecten en innovaties vanuit gemeentelijke domeinen.  

Dit zijn door de commissie D&I geprioriteerde initiatieven, die voortkomen uit of passen in de 
agenda’s van bestaande initiatieven zoals Dienstverlening 2020, Doorbraken in dienstverlening en 
de diverse gemeentelijke domeinen (Sociaal, Ruimtelijk enz.).  
 

2. Transities vanuit het Rijk.  
Deze transities moeten worden voorzien van uitvoeringsrealisme door een sterke gesprekspartner 
te zijn voor departementen. Hierin moeten gemeenten via de Commissie D&I sterk worden 
vertegenwoordigd. Voorbeelden van deze transities zijn de decentralisaties in het sociaal domein, 
de Omgevingswet en de Archiefinnovatie. 
 

3. Programma’s/projecten vanuit GDI Rijk en generieke gemeentelijke voorzieningen. 
Gemeenten zijn als volwaardige gesprekspartner vertegenwoordigd bij de NCDO. Hierdoor kan de 
behoefte van de gemeenten betreffende de beschikbaarheid van basisvoorzieningen en gegevens 
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worden zeker gesteld in de GDI. Ook zal er vroegtijdig aandacht zijn voor de informatiecomponent 
bij nieuwe wetgevingstrajecten. Voorbeelden van resultaten van dit soort programma’s/projecten 
zijn vormen van authenticatie, frontofficevoorzieningen, basisregistraties en generieke 
voorzieningen als Digimelding en Digilevering. 

 
4. Gemeentelijke generieke informatiekundige thema’s.  

Dit zijn meer algemene thema’s die voor alle gemeenten relevant zijn en waar intensivering van 
generieke ondersteuning en coördinatie op nodig is. Voorbeelden van deze thema’s zijn 
(binnengemeentelijke) informatie-architectuur, informatieveiligheid, leveranciersmanagement, 
gegevensmanagement, eigenaarschap van gegevens, standaarden en 
implementatieondersteuning, maar ook beleids- en sturingsinformatie voor gemeentebestuur. 

 
Governancestructuur 
Als onderdeel van de aanpak wordt een governancestructuur uitgewerkt. Een belangrijke pijler van 
deze governancestructuur zullen samenwerkende algemeen directeuren/gemeentesecretarissen van 
gemeenten zijn. Ook krijgt de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid een rol, dit in perspectief 
van de portefeuilles van de commissie. De commissie moet richtingbepalend zijn, prioriteren en 
keuzes maken. Voor het maken van deze keuzes zal een wijze van vraagarticulatie vanuit (groepen 
van) gemeenten worden gehanteerd en deze werkwijze zal worden opgenomen in de governance van 
verschillende inhoudelijke projecten/programma’s/ thema’s. 
 
Bij de projecten en innovaties in gemeentelijke domeinen is het dikwijls belangrijk om te werken vanuit 
de lerende praktijk. Methoden die overeenkomen met die van Living Labs en gebruikmaking van de 
commissienetwerken zijn hiervan goede voorbeelden. Hierin kunnen initiatief nemende gemeenten 
een innovatie uitwerken, om vervolgens in collectief verband van VNG, en ondersteund door KING, te 
onderzoeken of deze kan worden opgeschaald naar alle gemeenten. Deze aanpak sluit volledig aan 
bij de aanpak van vISD en het initiatief collectieve verwerving van telefonie. 
 
Uit te werken financieringsarrangementen 
Afhankelijk van inhoudelijke keuzes, keuzes over welke organisatie de meest gerede uitvoerder van 
een initiatief is en de wettelijke mogelijkheden zal de passende financieringsvorm worden bepaald. 
Mogelijke financieringsarrangementen zijn:  
 

 financiering door gemeenten onderling (bijv. crowdfunding, initiatiefprojecten) 
 financiering door gemeenten samen met VNG/KING (uitvoering van beheer, generieke 

projecten en programma’s) 
 financiering tussen Rijk en gemeenten (uitvoering wet en regelgeving art. 2 Fvw) 
 financiering in publiek, private participatie (PPP constructies) 

Deze financieringsarrangementen worden nader uitgewerkt en voorgelegd aan de ALV juni 2015.  
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