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Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG/KING en
LOGIUS

Deze intentieverklaring over samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) en LOGIUS wordt aangegaan om de digitaliseringsambitie van de gemeenten vanuit de VNG
(Digitale Agenda 2O2O) te ondersteunen.
VNG/KING

In

haar rol als belangenbehartiger is VNG op bestuurlijk niveau verantwoordelijk voor de
belangenbehaftiging en beleidsvorming van gemeenten onder meer op het terrein van
dienstverlening en informatiebeleid. Het VNG Bestuur geeft inhoudelijk richting aan de VNG op
gebied van dienstverlening en informatiebeleid. Deze richting (meer collectief, sterker
opdrachtgeverschap, krachtiger innovatie) is vastgelegd in de uitgangspunten van de Digitale
Agenda 2020.

KING ontwikkelt in opdracht van gemeenten - i.c. de VNG - onder meer gemeentelijke
informatiearchitectuur en standaarden, verzorgt implementatie van landelijke lCT-voorzieningen
en begeleidt samenwerking in ontwikkeling en beheer. Voorts geeft KING uitvoering aan
bovengenoemde Digitale Agenda2020.
LOGIUS

Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties. De diensten, voorzieningen en standaarden van Logius zijn voor de gehele
overheid ontwikkeld. Logius verzorgt in opdracht het beheer, de doorontwikkeling en de
implementatie van deze diensten, voorzieningen en standaarden met als doel een betere
d ienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichti ng.

Aftikel 1: Scope
Gemeenten voeren veel taken uit die zij komende jaren stapsgewijs zullen digitaliseren. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van generieke voorzieningen zoals VNG/KING en Logius die aan gemeenten
aanbieden. Deze intentieverklaring betreft de samenwerking om deze generieke voorzieningen
samenhangend aan gemeenten aan te bieden en zo gemeenten te ontzorgen op de uitvoering van
hun taken.

Artikel 2: Rollen
Uitgangspunten voor de gemeenten en daarmee voor VNG/KING zijn innovatie in dienstverlening
aan inwoners en ondernemers, het versterken van de uitvoeringskracht van gemeenten en samen
werken in uitvoeringsketens. Daarbij zijn vanuit het door de VNG vastgestelde "afwegingskader
collectieve financiering en inkoop" op het gebied van digitalisering goede redenen om
samenwerking regionaal en landelijk vorm te geven. Deze redenen zijn onder andere minder
kosten en kwetsbaarheid, meer kwaliteit en rechtmatigheid.
Logius leveft in nauwe samenwerking met VNG/KING een pakket van diensten, voorzieningen en
standaarden en streeft naar breed gebruik van deze diensten, voorzieningen en standaarden door
gemeenten conform bestuurlijke afspraken met VNG. Logius streeft ernaar helder inzicht te
vertrekken in de stand van zaken van implementatie en (waar mogelijk) gebruik van diensten,
voorzieningen en standaarden door gemeenten.

Artikel 3: Ambitie
De samenwerking van VNG/KING en Logius vond de afgelopen jaren vooral plaats binnen het kader
van de onderdelen van de Generieke Digitale Infrastructuur die Logius beheert en doorontwikkelt.
Partijen hebben de intentie om de bestaande samenwerking verder inhoud te geven en de
ondersteuning aan gemeenten nauwer af te stemmen. De uitgangspunten van de Digitale Agenda
2020 en de daarbinnen lopende projecten en de (komende) wet GDI geven hier aanleiding toe.
Ook de Overheidsbrede implementatieagenda Digitale Dienstverlening en de (komende) wet GDI
spelen hierbij een rol.
Het verder inhoud geven aan de bestaande samenwerking zal gebeuren in nauwe samenwerking
met gemeenten, zowel bestuurlijk als met vertegenwoordigers van de uitvoering, en gericht zijn op
het realiseren van de drie ambities van de Digitale Agenda 2020 vanuit het adagium 'wat samen
kan ook samen doen':
. Open en transparant in de participatiesamenleving
¡ Werken als 1 efficiënte overheid
. Massaal digitaal, maatwerk lokaal
Artikel 4: Communicatie
Zowel VNG als LOGIUS maken deze intentieverlkaring bekend aan hun stakeholders.
Artikel 5: Kosten
Tussen partijen vinden geen onderlinge verrekeningen plaats voor de bekostiging van de
samenwerkig als gevolg van deze intentieverklaring.

Artikel 6: Inwerkingtreding en looptijd
Deze intentieverklaring geldt vanaf ondertekening tot l januari 2018 en kan telkens verlengd
worden met twee kalenderjaren. Partijen evalueren de verklaring uiterlijk in december 2OI7.
Partijen kunnendeze intentieverklaring te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van
twee maanden schriftelijk opzeggen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op 20 april 2016
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