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Realiseren van 
efficiency-voordelen

Bundelen van 
schaarse kennis 

en expertise

Wij zien ons als gemeenten gesteld voor grote 
maatschappelijke en organisatorische opgaven. 
Een aantal daarvan is beter te realiseren als we 
gezamenlijk optrekken. Daarom zijn we in 2018 
gestart met de Gezamenlijke Gemeentelijke 
Uitvoering (GGU), waarvoor er jaarlijks een fonds 
beschikbaar wordt gesteld voor de financiering 
van collectieve activiteiten om de uitvoering in alle 
gemeenten te versterken. Deze activiteiten zullen 
geïmplementeerd worden door de gemeenten 
zelf, in samenwerking met onze partners, zoals de 
Rijksoverheid 

De uitvoeringspraktijk van gemeenten is breed, wat duidelijk blijkt 
uit het portfolio van de GGU. Om focus aan te brengen, worden 
er een aantal prioriteiten bepaald die inzichtelijk maken op welke 
gebieden men aan gezamenlijke oplossingen werkt. Sommige van 
deze prioriteiten zijn generiek, en een randvoorwaarde om een 
effectieve Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering te realiseren. 
Bijvoorbeeld de verandering van de informatievoorziening van 
gemeenten en het datagestuurde werken. Andere prioriteiten 
richten zich op een specifiek onderdeel of aandachtsgebied, zoals 
het fysiek domein of de informatiebeveiliging. Alle prioriteiten 
dragen bij aan de vier uitgangspunten die we onderling zijn over-
eengekomen, namelijk:

• Ruimte creëren voor lokaal maatwerk en autonomie
• Bundeling van schaarse kennis en expertise
• Samen sterk staan in het gesprek met Rijk, ketenpartners en markt
• Realiseren van efficiencyvoordelen

Tijdens de ALV van de VNG in 2019 hebben gemeenten het GGU 
Meerjarenprogramma 2020–2024 vastgesteld. Deze kadernota biedt 
inzicht in wat gemeenten in 2021 kunnen verwachten aan oplossingen 
wat betreft de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. Denk aan 
het samen inspelen op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie 
en ontwikkelingen die alle gemeenten raken. We geven in deze 
kadernota aan op welke programmatische activiteiten in 2021 de 
nadruk zal liggen, en welke meerwaarde dit zal opleveren voor de 
gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

Op basis van een afwegingskader waarin criteria zoals urgentie, 
resultaat, relevantie en omvang worden gehanteerd, wordt het
GGU-portfolio dit jaar herijkt en doet het College van Dienst-
verleningszaken in het najaar een voorstel welke activiteiten worden 
gehandhaafd of stopgezet. Tijdens de BALV in november wordt 
dit voorstel in het GGU jaarplan 2021 gepresenteerd.

1. 
Wat is het doel van de Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering? 

Ruimte creëren 
voor lokaal maatwerk 

en autonomie

Samen sterk in 
gesprek met Rijk, 

ketenpartners en markt
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1. Wat verstaan we onder Gezamenlijke
Gemeentelijke Uitvoering?

De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is een 
krachtige beweging waar alle gemeenten actief gebruik van 
maken. Wij willen als één lokale overheid de dienstverlening 
verbeteren door een doelgerichte en efficiënte organisatie op 
te zetten waarmee we kunnen anticiperen op de toekomst. 
Meedoen aan deze beweging is vanzelfsprekend, aangezien 
gemeenten een aantal vergelijkbare drijfveren hebben die 
we door samen te werken beter kunnen nastreven. Denk aan 
‘eenduidig’, ‘voorspelbaar’, ‘transparant’, ‘betrouwbaar’, 
‘overzichtelijk’ en ‘kostenbewust’ werken. Door met de GGU 
mee te doen, kunnen gemeenten hun aandacht richten op 
lokaal relevante vraagstukken.

2. Welke activiteiten vallen onder de GGU? 

Ons uitgangspunt is dat GGU-activiteiten per definitie voor alle
gemeenten meerwaarde dienen te hebben. Uiteraard is niet 
elke activiteit vanaf het begin voor alle gemeenten bruikbaar, 
omdat deze eerst door een kleinere groep gemeenten 
ontwikkeld moeten worden. Is een activiteit eenmaal ontwikkeld
en wordt deze opgeschaald, dan streven we ernaar dat mini-
maal vier van de vijf gemeenten deze zullen gaan gebruiken. 
Bij uitzondering zullen we echter ook kleinere groepen van 
gemeenten ondersteunen wanneer ze een taak uitvoeren 
waarbij alle gemeenten in Nederland collectief baat hebben, 
zoals de opvang van asielzoekers.

3. Waarom ontwikkelen gemeenten producten 
en diensten collectief? 

Wij ondernemen gezamenlijk activiteiten als blijkt dat 
gemeenten deze als collectief sterker kunnen oppakken dan als
ieder voor zich, of dat ze het binnen een kleiner verband doen
– zoals bij gezamenlijke inkoop en het vaststellen van 
standaarden. Een andere motivering voor een collectieve aan-
pak ontstaat als de kans op succes door samenwerking 
aanzienlijk groter wordt, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van 
Common Ground, de voorbereiding op de Omgevingswet of 
het vaststellen van gegevensstandaarden binnen het domein 
werk en inkomen. Door collectieve producten en diensten te 
ontwikkelen houden gemeenten meer tijd en geld over voor 
lokaal maatwerk. We bundelen de expertise zodat gemeenten 
gebruik kunnen maken van schaarse kennis, bijvoorbeeld op 
het gebied van informatiebeveiliging. Hierdoor staan wij ook 
samen sterker in gesprekken met het Rijk, ketenpartners en 
marktpartijen, en kunnen we gezamenlijk efficiency-voordelen 
realiseren die ieder voor zich niet voor elkaar zou krijgen.

4. Wat kost de GGU?

We besteden jaarlijks ongeveer 54 miljoen euro aan de 
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. Elke gemeente draagt 
naar rato bij, en betaalt dan ongeveer drie euro per inwoner 
per jaar. Dat is nog geen vier procent van de totale uitgaven 
die een gemiddelde gemeente per jaar doet aan ICT-kosten. 
Verreweg het grootste deel van de gemeentelijke kosten voor 
informatisering, automatisering en digitalisering besteden 
gemeenten zelf buiten de gezamenlijke gemeentelijke 
uitvoering om.

5. Waar staan we nu met de GGU?

De GGU is bijna drie jaar bezig. Nadat we de eerste jaren 
hebben gebruikt om een gezamenlijke beweging te 
mobiliseren, onze intenties te concretiseren en de eerste 
initiatieven te ontwikkelen met kleinere groepen gemeenten, 
is nu de fase aangebroken van verbreding en opschaling. 
Veel GGU-proposities zijn beproefd, en zijn te gebruiken 
door gemeenten die de gezamenlijke ontwikkelingen slim 
volgen. Wij presenteren tweemaal per jaar de resultaten van 
de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering via een voort-
gangsrapportage.

6. Welke resultaten kunnen gemeenten 
in 2021 verwachten? 

We voeren een breed scala aan activiteiten uit, die voor 
gemeenten bijdragen aan financiële besparingen en 
kwaliteitsverbeteringen. Denk daarbij aan de collectieve 
ontwikkeling van data-dashboards, wat voor individuele 
gemeenten maanden kan schelen aan uitzoekwerk en 
kosten voor externe inhuur. Of kostenbesparing door de 
gezamenlijke inkoop van Gemeentelijke Telecommunicatie 
(GT). Kwaliteitsverbetering wordt onder meer mogelijk via de 
gezamenlijke ontwikkeling van standaarden voor het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet, via protocollen voor implementatie 
van nieuwe wetgeving, en via IT-componenten waarmee de 
Common Ground kan worden gerealiseerd. Deze kadernota 
vermeldt welke activiteiten in 2021 zullen worden ondernomen 
en welke resultaten hiermee worden nagestreefd.

2. 
Veelgestelde vragen en antwoorden over 
de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 

>
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7. Op welke manier wordt innovatie bevorderd? 

Grote ambities op het gebied van innovatie hebben meer 
kans van slagen als hieraan meer gemeenten, ketenpartners 
en leveranciers meewerken. Tijdens de verkenning van 
innovatieve ontwikkelingen is het nog niet duidelijk welke 
resultaten deze hebben voor gemeenten. Vandaar dat wij in 
proeftuinen en tijdens experimenten onderzoeken wat voor 
gemeenten kan werken en wat het oplevert. Bij een positief 
resultaat leggen we een besluit voor aan het College van 
Dienstverleningszaken om een activiteit structureel onder te 
kunnen brengen in de GGU. 
 

8. Waarom laten we deze activiteiten niet 
over aan marktpartijen? 

Door als gemeenten behoeften te bundelen, concepten te 
ontwikkelen en de eerste versie van producten uit te proberen, 
wordt duidelijk wat we precies nodig hebben. Een volgende 
stap kan zijn dat dit product goed gespecificeerd wordt 
aanbesteed bij een marktpartij, zoals we dat nu ook doen met 
de datagestuurde dashboards. Maar producten en diensten 
die de markt al aanbiedt, laten we aan marktpartijen over. 

3. 
Hoe draagt de Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering bij 
aan de strategische opgaven 
van gemeenten?
Wij hebben in de verenigingsstrategie ‘Gemeenten 2024’ vastgesteld aan welke strategische opgaven 
we de komende jaren zullen werken. We richten ons op opgaven in de informatiesamenleving, de 
inclusieve samenleving, de leefomgeving, de gemeentelijke uitvoering en de lokale democratie. De 
activiteiten die wij ondernemen om de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering te versterken, dragen in 
verschillende mate bij aan deze strategische opgaven. In hieropvolgend overzicht is in kaart gebracht 
hoe de GGU-prioriteiten samenhangen met de strategische opgaven van gemeenten.

>
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A. 
Gezamenlijke basis 
voor de toekomst

Opgaven verenigingsstrategie 
Gemeenten 2024

A1. 
Gemeenschappelijke 
basis informatie-
voorziening en 
dienstverlening 

wel nietgedeeltelijk 

B1. 
Informatieveiligheid 
en gegevens-
bescherming 

B3. 
Gezamenlijke inkoop 

C2. 
Sociaal domein

A2. 
Datagestuurde 
samenleving en 
sturingsinformatie 

B2. 
Realisatie en beheer

C1. 
Fysiek domein

C3. 
Lokaal bestuur

B. 
Continuïteit en betrouwbaarheid 

C. 
Transformatie in domeinen

D. 
Generieke activiteiten 
t.b.v. alle prioriteiten 

D1.
Uitvoeringstoetsen, innovatie en 
implementatieondersteuning 

Informatiesamenleving

• De gemeentelijke praktijk is richtinggevend 
 en agenderend voor de digitale overheid.
• Datamogelijkheden zijn het vertrekpunt 
 van beleid.
• Democratische afweging van inzet, beveiliging 
 en regulering technologie en data.

De gemeentelijke uitvoering

• Gemeenten bieden een passende dienstverlening 
 die mensgericht, regelarm, duidelijk, snel en zeker is.
• Gemeenten zijn optimaal toegerust voor het 

aangaan van maatschappelijke opgaven.

De leefomgeving

• Gemeenten zijn toegerust voor een integrale 
aanpak kwaliteitsverbetering leefomgeving.

• Gemeenten maken forse slagen in 
duurzaamheidstransities en de circulaire economie.

• Gemeenten sturen in de woningbouw- 
 en bereikbaarheidsopgave.

Inclusieve samenleving 

• Helder zicht op preventie-inzet in het
  sociaal domein.
• Financieel en inhoudelijk greep op het 
 sociaal domein.
• Een toegankelijke en inclusieve 
 dienstverlening.
• Gemeenten zetten zelf passende vormen 
 van  (keten)samenwerking op.

Lokale democratie

• Gemeenten vullen hun taken in met de juiste 
interbestuurlijke, financiële en democratische 
randvoorwaarden.

• Gemeenten zetten zelf passende vormen van 
 (keten)samenwerking op.
• Gemeenten versterken de lokale democratie en 

participatie.
• Gemeenten implementeren hun eigen visie op 

veiligheid en openbare orde.

Prioriteiten GGU
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De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
wordt in 2021 vooral via meerjarige programma’s 
ontwikkeld en gerealiseerd. Daarnaast zijn er 
structurele en kortcyclische activiteiten. 

Meerjarig 

Meerjarige activiteiten zijn programma’s waarbij 
er inzet nodig is gedurende meerdere jaren 
(gemiddeld vier jaar). Dit is bijvoorbeeld het geval 
bij datagestuurd werken, het invoeren van nieuwe
wetgeving zoals de Omgevingswet, het samen 
vormgeven van de uitvoering in het sociaal 
domein of van de nieuwe informatiekundige visie 
voor gemeenten. Deze programma’s verbeteren 
de bestuur-lijke besluitvorming door een betere
benutting van data, ze ondersteunen het primaire 
proces en dragen daarmee bij aan een passende 
dienstverlening aan inwoners en ondernemers. 

Structureel 

De structurele activiteiten leveren een bewezen
en geaccepteerde meerwaarde op voor alle
gemeenten (denk bijvoorbeeld aan het
Ketenbureau i-Sociaal Domein, het Service-
centrum Gemeenten, het WOZ-datacenter en de 
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten). 
De doelstelling is om deze activiteiten zo efficiënt 
en effectief mogelijk te laten plaatsvinden, waarbij
((specialistisch) werk gemeenten structureel 
(horizon ten minste vijf jaar) uit handen genomen 
wordt. 

Kortcyclisch 

De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering kan 
ook plaatsvinden via pilots, praktijkproeven of 
tijdelijke projecten. Soms ter ondersteuning van
meerjarige of structurele programma’s, soms 
voordat projecten of activiteiten een meer 
structurele vorm krijgen. Denk bijvoorbeeld aan
praktische instrumenten om ondermijning tegen
te gaan en aan instrumenten om de lokale 
democratie te versterken. Doel van deze activiteiten 
is om zo snel mogelijk tot resultaat te komen, 
zodat er besloten kan worden wat de bijdrage zal 
zijn aan de GGU en welke vorm hierbij past.

4. 
Het belang van een meerjarenprogramma

1. Fysiek domein 

We bereiden ons voor 
op deinvoering van de 
Omgevingswet en willen 
een aantal ambities 
uit het Klimaatakkoord 
collectief realiseren, 
zoals het regionaal 
mobiliteitsprogramma en 
de aanpassing van 
de Warmtewet.

2. Sociaal domein

We willen de uitvoering in 
het sociaal domein collectief 
verbeteren op het gebied
van de jeugdzorg, schulden-
problematiek, en de keten 
van werk en inkomen.

3. Veiligheid 

We willen inmenging van 
de onderwereld in de 
bovenwereld voorkomen 
door ondermijning collectief 
tegen te gaan en de digitale 
weerbaarheid te vergroten.

4. Dienstverlening

We willen de dienstverlening 
verbeteren en bestuurlijke 
effectiviteit vergroten door 
datagestuurd werken te 
stimuleren.

5. Common Ground

We willen een nieuwe 
informatiekundige visie 
toepassen door een 
informatiearchitectuur 
en bijbehorende set van
standaarden te 
implementeren ter onder-
steuning van het primaire 
proces.

Focus 2021

In 2021 leggen wij voor de Gezamenlijke 
Gemeentelijke Uitvoering de nadruk op maat-
schappelijke opgaven binnen drie specifieke en 
twee generieke domeinen.



8

C
Transformatie in domeinen
C1 – Fysiek domein
C2 – Sociaal domein
C3 – Lokaal bestuur

B
Continuïteit en 
betrouwbaarheid
B1 – Informatieveiligheid en gegevensbescherming
B2 – Realisatie en beheer
B3 – Gezamenlijke inkoop

A
Gemeenschappelijke basis 
voor de toekomst
A1 – Gemeenschappelijke basis voor informatievoorziening  

en dienstverlening
A2 – Datagestuurde samenleving en sturingsinformatie

D
Generieke activiteiten 
voor alle prioriteiten
D1 – Uitvoeringstoetsen, innovatie en implementatie-

ondersteuning

5.
Welke prioriteiten stellen we voor 2021?
De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering is onderverdeeld in negen prioriteiten.
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Wij willen als gemeenten mensgericht, inclusief, transparant, flexibel, 
snel en veilig werken. Daarbij hebben we telkens te maken met 
weer nieuwe maatschappelijke vraagstukken. Om sneller en 
innovatiever te kunnen handelen is er een informatiekundige visie 
opgesteld die richting geeft aan een gemeenschappelijke basis 
voor de informatie-voorziening.

Wat streven we na? 
• Gemeenten maken dienstverlening voor iedereen toegankelijk en 

begrijpelijk, ook voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn
• Gemeenten nemen de regie over het gebruik van data
• Gemeenten passen een nieuwe informatiekundige visie toe 

door een informatiearchitectuur en bijbehorende set van 
standaarden te implementeren

• Gemeenten verhogen de digitale weerbaarheid door een 
veilige infrastructuur te gebruiken

• Gemeenten voldoen aan wettelijke verplichtingen
• Gemeenten versterken het opdrachtgeverschap richting markt-
 partijen om het aanbod beter te laten aansluiten op hun behoeften
• Gemeenten verminderen de meerkosten op hun voorzieningen
• Gemeenten kunnen aansluiten op een stelsel van basis-

registraties  
• Gemeenten kunnen beschikken over veilig en betaalbaar data- 

en berichtenverkeer 
• Gemeenten kunnen beschikken over geaccepteerde digitale 

voorzieningen voor identificatie en authenticatie 
• Gemeenten standaardiseren de basisprocessen

Nieuwe, toekomstgerichte informatievoorziening 

Onder de vlag van Common Ground werken gemeenten samen met 
ketenpartners en leveranciers aan een nieuwe, toekomstgerichte 
informatievoorziening. We koppelen data los van werkprocessen 
en applicaties, zodat we deze gemakkelijker kunnen combineren 
en gebruiken. De data worden bovendien opgevraagd bij de bron, 
in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Dat komt de 
volledigheid en betrouwbaarheid van data ten goede. Tegelijkertijd 
bouwen gemeenten, samen met de Rijksoverheid en ketenpartners, 
aan verschillende onderdelen van een overheidsbrede Generieke 
Digitale Infrastructuur (GDI). Het gaat daarbij onder meer om 
basisregistraties, berichtenvoorzieningen en middelen voor digitale 
identiteit. In het Identiteitslab onderzoeken wij bijvoorbeeld samen 
met het Rijk hoe een geverifieerde en geautoriseerde digitale 
identiteit kan worden vormgegeven, rekening houdend met eisen 
op het gebied van veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. De nieuwe 
inrichting van de informatievoorziening verloopt stapsgewijs, en
vergt een meerjarige transitie van de informatievoorziening op alle
gemeentelijke beleidsterreinen. Dit vergt ook aandacht voor 
i-awareness, waarbij nieuwe competenties zoals digitale vaardigheden 
en datageletterdheid van medewerkers binnen gemeentelijke 
organisaties gezamenlijk worden verkend, uitgewerkt en getraind.

In 2021 werken wij verder aan bouwstenen om de Common Ground
mee in te richten op basis van een routekaart die inzichtelijk maakt
welke componenten op welk moment klaar voor gebruik zijn.We 
ontwikkelen Application Programming Interfaces (API’s), dat is soft-
ware voor het uitwisselen van gegevens tussen computersystemen. 
Met het landelijk programma Haal Centraal zorgen we er bijvoor-
beeld samen met ketenpartners voor dat gemeenten efficiënter 
en effectiever gebruik kunnen maken van basisgegevens in hun 

primaire processen, zoals subsidieverstrekking, verhuizing, bezwaar 
en vergunningen. 
Het is ons streven dat de helft van alle gemeenten de nieuwe 
standaarden voor zaakgericht werken gaat gebruiken. Daarnaast 
streven we ernaar dat minimaal vijftig gemeenten het nieuwe 
register voor het vastleggen van dataverwerkingen gebruiken, 
zodat het inzichtelijk wordt wie er welke data heeft geraadpleegd. 
Bovendien werken we onder de naam NLX aan een gemeentelijk 
integratiemechanisme tussen proces en data. Ten slotte creëren 
we een gemeenschappelijk streefbeeld voor de inrichting van 
basisprocessen en informatievoorziening in het inkomensdomein.

In 2021 gaan we samen met ketenpartners de basisregistraties met 
ruimtelijke gegevens doorontwikkelen tot een objectenregistratie. 
Ook voeren we vernieuwde middelen in voor identificatie en 
authenticatie. Ons streven is dat 80% van alle gemeenten het GGI-
Netwerk gebruikt en dat er via dit netwerk veertig SaaS-diensten 
(software-as-a-service) van leveranciers beschikbaar worden gesteld, 
die voldoen aan gemeentelijke eisen en kwaliteitscriteria (zoals de 
Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de Common Ground). 
Ten slotte zullen vrijwel alle gemeenten middels IPv6 via mail en 
website bereikbaar zijn, en wordt er ondersteuning geboden bij het 
aanpassen van de interne systemen hierop.

A
Gemeenschappelijke basis voor de toekomst

A1
Gemeenschappelijke basis 
voor informatievoorziening en 
dienstverlening

>
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Begrijpelijke en toegankelijke dienstverlening

Gemeenten zijn het meest nabije overheidsloket. Wij bieden onze
dienstverlening steeds meer digitaal aan om de grootste groep 
inwoners snel en eenvoudig van dienst te kunnen zijn. Daarbij streven 
we naar digitalisering met oog voor de menselijke maat, omdat 
er ook een groep inwoners is met beperkte digitale vaardigheden 
die de overheid minder goed weet te vinden. We houden rekening 
met de verschillende digitale vaardigheden van inwoners en ons 
vertrekpunt is ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het nodig is’. 

In 2021 wordt er een nieuw integraal dienstverleningsconcept 
ontwikkeld, zodat de gemeentelijke dienstverlening blijft aansluiten 
op de wettelijke mogelijkheden en de continu veranderende 
verwachtingen en behoeften van inwoners. Daarvoor worden er 
honderd klantreizen beschikbaar gesteld en vijf serviceformules 
uitgewerkt. Dit levert gemeenten praktisch inzicht op in de directe 
verbetermogelijkheden van de huidige dienstverleningspraktijk. 
Ook is het ons streven dat zeventig gemeenten de 
dienstverlening meer inclusief maken voor kwetsbare groepen, 
en dat vijftig gemeenten beginnen met een aanpak voor 
omnichanneldienstverlening. Om ervaringen tussen gemeenten uit 
te wisselen, wordt er een gebruiksvriendelijk online-kennisplatform 
gelanceerd. En tot slot streven we ernaar om tweehonderd 
gemeenten deel te laten nemen aan Gemeente Masters, een 
landelijke competitie voor gemeentelijke dienstverlening.

A
Gemeenschappelijke basis voor de toekomst

A1
Gemeenschappelijke basis 
voor informatievoorziening en 
dienstverlening
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Data science is het veld van methoden, processen en systemen om 
kennis en inzichten te ontlenen aan data. Data science verschaft 
gemeenten instrumenten om maatschappelijke opgaven van de 
juiste inzichten te voorzien. Daarbij dienen we, als het gaat om 
informatie en data, te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Door 
het bestaande netwerk van regionale datalabs te versterken en 
voor alle gemeenten toegankelijk te maken, wordt samenwerking 
bevorderd en de schaarse kennis gedeeld.

Wat streven we na? 
• Gemeenten passen data science toe om maatschappelijke vraag-

stukken op te lossen
• Gemeenten beschikken dankzij collectieve datadeals met 

landelijke partijen over alle relevante data voor specifieke 
beleidsterreinen

• Gemeenten hebben toegang tot regionale datalabs om eigen 
casuïstiek in te brengen

• Gemeenten kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen
  rond openbaarmaking van data
• Gemeenten brengen de informatiehuishouding op orde
• Gemeenten krijgen meer beschikking over landelijke en 

Europese data- en financieringsbronnen voor data-science-
projecten

Met data maatschappelijke opgaven realiseren

Wij hebben als gemeenten instrumenten nodig waarmee we zelf aan
de slag gaan met datagestuurde inzichten om zo een antwoord te
vinden op actuele maatschappelijke vraagstukken. In navolging van
beproefde instrumenten, zoals Waarstaatjegemeente en de 
Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), ontwikkelen we 
nieuwe dashboards om zelf te gebruiken bij het opstellen van beleid. 
Voor het opstellen van de ‘transitievisie warmte’ is bijvoorbeeld het 
nieuwe dashboard Energie en Klimaat ontwikkeld. In dit dashboard 
zijn gegevens uit vijftig databronnen verzameld, opgeschoond en 
toegankelijk gemaakt, over waar de gasleidingen lopen, wanneer 
deze worden vervangen, en uit welk soort vastgoed een wijk bestaat. 
Door in samenwerking dashboards voor de gemeentelijke uitvoering
te maken, kunnen we deze toespitsen op de werkelijke behoeften 
van onze beleidsmakers. Dat scheelt individuele gemeenten maanden
 van uitzoekwerk en kosten voor externe inhuur. De gezamenlijke 
aanpak levert bovendien collectieve toegang op tot relevante 
databronnen van partijen als de politie en woningcorporaties. Deze 
landelijke datadeals zijn voor afzonderlijke gemeenten niet voor 
elkaar te krijgen. Inmiddels maken ruim 300 gemeenten gebruik 
van de ontwikkelde monitors en dashboards. Binnen de landelijke 
aanpak kunnen we ook kennis delen en inzichten vergroten op het 
gebied van transparantie en standaardisatie, zodat gemeenten 
weten hoe ze goed en betrouwbaar gegevens kunnen uitwisselen.

In 2021 zetten we in op datagestuurde oplossingen in het sociaal 
domein, waarmee gemeenten meer grip krijgen op de financiën 
binnen de Wmo en jeugdzorg. Daartoe gaan we, samen met 
enkele gemeenten, drie producten  ontwikkelen die we zullen 
opschalen voor het gebruik door alle gemeenten. Ten eerste 
Zicht op Zorgpaden, waarmee er meer financieel overzicht 
ontstaat in de jeugdzorg. Ten tweede het Wmo-voorspelmodel, 
waarmee het toekomstige gebruik van Wmo-voorzieningen per 

gebied te voorspellen is. En ten derde Regiobeelden, waarmee 
de toekomstige ontwikkelingen wat betreft gezondheid, zorg 
en welzijn binnen een regio in kaart worden gebracht. Op basis 
van onze expertise en capaciteit worden er ongeveer vijf nieuwe 
gemeentelijke dashboards per jaar gemaakt.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Gemeenten moeten voldoen aan nieuwe of aangepaste verplichtingen 
uit de Wet open overheid (Woo) en de Archiefwet. Om gemeenten 
te ondersteunen bij de verplichte openbaarmaking van de Woo, 
stellen we standaarden vast en onderzoeken we in proeftuinen welke
oplossingen voor archivering het beste werken. Om de informatie-
huishouding sneller op orde te brengen, delen we gemeentelijke 
kennis en ervaring, en onderhouden we contact met leveranciers 
over het opnemen van de afgesproken standaarden in hun software.

Kennis van data science bij gemeenten vergroten

Door datagestuurd te werken streven gemeenten naar effectiever 
beleid, adequate besluitvorming en efficiëntere bedrijfsvoering. 
Deze effecten zijn bijvoorbeeld al merkbaar waar gemeenten data-
gestuurde inzichten uit de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 
hebben benut om hun beleid te verbeteren. Ook uit stopgezette 
initiatieven – zoals SyRi – trekken wij lessen op het gebied van 
privacy in het sociaal domein. Om eigen kennis op het gebied van
data science te vergroten, en ook om slim gebruik te maken van de
expertise van anderen, is gemeentelijke samenwerking waardevol. 
Samenwerking kan plaatsvinden bij een van de regionale ontwikkel-
locaties voor gemeenten en andere overheden, kennisinstellingen, 
inwoners en bedrijven. We willen de komende jaren groeien naar 
een landelijk dekkend netwerk van zeven ontwikkellocaties die 
samen een community vormen waar alle gemeenten met hun eigen 
vraagstukken terechtkunnen. 

A
Gemeenschappelijke basis voor de toekomst

A2
Datagestuurde samenleving en 
sturingsinformatie
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Voor gemeenten brengt digitalisering nieuwe verantwoordelijk-
heden met zich mee op het gebied van digitale weerbaarheid. Met 
het oog op recente beveiligingsincidenten, zoals de gijzelsoftware 
in de gemeente Lochem en bij de Universiteit Maastricht, en ook 
het beveiligingslek in Citrix, willen we gezamenlijk de toenemende 
dreiging van de cybercriminaliteit het hoofd kunnen bieden. 
Daarom is de VNG Agenda Digitale Veiligheid 2020–2024 bestuurlijk 
vastgesteld en zijn wij gestart met de uitwerking van een plan van
aanpak. Hierin brengen we ketenafhankelijkheden in kaart en 
investeren we in het herdefiniëren van bestuurlijke rollen en verant-
woordelijkheden. In de Agenda Digitale Veiligheid hanteren we één 
normenkader – de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) – en 
gebruiken we één verantwoordingsmethodiek, namelijk ENSIA. Net 
zoals in voorgaande jaren biedt de Informatiebeveiligingsdienst voor 
gemeenten (IBD) ons directe ondersteuning en gereedschappen om 
de gemeentelijke digitale weerbaarheid te vergroten.

Wat streven we na? 
• Gemeenten beschermen de gegevens van inwoners en bedrijven
• Gemeenten verhogen de digitale weerbaarheid
• Gemeenten vergroten de greep op digitale dreigingen
• Gemeenten maken afspraken met leveranciers over 

het veilig verwerken van data door inzet van standaard-
verwerkersovereenkomsten

• Gemeenten kunnen beschikken over een integrale risicoanalyse
• Gemeenten krijgen een betere informatiepositie door
  snelle signalering en ondersteuning bij digitale bedreigingen
• Gemeenten kunnen veilig informatie uitwisselen met 

ketenpartners, leveranciers, inwoners en ondernemers
• Gemeenten kunnen de informatieveiligheid op een eenduidige 

manier doorlopend controleren en bijstellen
• Gemeenten kunnen de informatieveiligheid verantwoorden 

tegenover diverse verticale toezichthouders bij de ministeries

Digitale weerbaarheid vergroten 

Het aantal incidenten rond de digitale veiligheid neemt toe, maar 
de aard van deze incidenten blijft hetzelfde. De maatregelen en 
processen die hiertegen weerstand bieden, zijn bekend, en de IBD 
ondersteunt gemeenten bij het versneld implementeren ervan. 
Parallel hieraan verhogen we de bestuurlijke bewustwording, 
waardoor het aantal incidenten met grote impact op termijn 
zal teruglopen. Als het toch mis mocht gaan, zal de hulp van 
gemeenten onderling gecoördineerd ingezet worden. Dit 
noemen we het Gemeentelijk Response Netwerk (GRN). Met 
het tweejaarlijkse Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging biedt 
de IBD de gemeenten handelingsperspectieven om de digitale 
weerbaarheid verder te vergroten. 

In 202 is ons speerpunt het ondersteunen van gemeenten bij 
de versnelde implementatie van processen en maatregelen ter 
voorkoming van incidenten. Omdat de IBD in 2020 bij ministeriële 
regeling is aangewezen als het officiële Computer Emergency 
Response Team (CERT) voor gemeenten, kan het daardoor nog 
beter samenwerken en informatie uitwisselen met het Nationaal 
Cyber Security Centrum en met de gemeenten. Hierdoor kunnen 
we nog sneller anticiperen op risico’s voor gemeenten, en kunnen 
we, waar mogelijk, incidenten voorkomen. Daarnaast stimuleren 
we het kennisdelen tussen CISO’s en andere verantwoordelijke 
managementlagen over bedrijfscontinuïteitsplannen, risico-
management en een up-to-date applicatielandschap.

Privacy en gegevensbescherming 

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) werkt door in de gehele gemeentelijke organisatie en in 
nagenoeg alle processen. De IBD heeft criteria ontwikkeld om de 
AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus. Daarmee bieden we
een gestructureerde benadering op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming. 
Het Borgingsproduct AVG reikt gemeenten concrete handvatten 
aan om de omgang met persoonsgegevens te verbeteren, en
om de meest urgente zaken als eerste aan te pakken. Daarnaast 
stellen we, samen met gemeentelijke expertgroepen, collectieve 
analyses op voor specifieke thema’s, zoals DPIA’s (Data Protection 
Impact Assessments). Gemeenten kunnen deze analyses zelf 
met behulp van een online DPIA tool hergebruiken, wat tijd en 
capaciteit scheelt.

B
Continuïteit en betrouwbaarheid

B1
Informatieveiligheid en gegevens
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Wat we als gemeenten collectief voor elkaar krijgen, moeten we 
vaak ook beheren. Denk aan contracten die we de afgelopen jaren 
collectief zijn aangegaan voor gezamenlijk ingekochte diensten, 
zoals telefonie en printers. Om ervoor te zorgen dat gemeenten 
de beoogde baten ook daadwerkelijk realiseren, voeren we een 
gezamenlijk beheer uit.

Wat streven we na? 
• Gemeenten kunnen langere tijd de collectief ontwikkelde 

voorzieningen blijven gebruiken die worden doorontwikkeld op 
basis van behoeften

• Gemeenten realiseren de voorspelde besparingen van 
gezamenlijke inkoop

• Gemeenten behalen schaalvoordelen door gezamenlijke 
uitvoering

• Gemeenten versterken hun positie tegenover leveranciers
• Gemeenten kunnen beschikken over een samenhangend 

portfolio waarin onderdelen elkaar versterken 

Servicecentrum Gemeenten 

Het Servicecentrum Gemeenten (SCG) beheert contracten met een 
geschatte gezamenlijke contractwaarde van ruim 500 miljoen euro 
en ook diensten zoals de Stembureau App. Vanuit het SCG hebben 
wij vrijwel altijd de regie over het beheer en wordt het beheer zelf 
aan derden uitbesteed. Met de dienst 14+netnummer bedienen 
wij alle gemeenten, en 90% van alle gemeenten ondersteunen we 
op basis van vier beheerde contracten gericht op Gemeentelijke 
Telecommunicatie (GT) voor Mobiel, Vast, Print en Connect. 
Het SCG beheert ook de contracten voor GGI-Netwerk en GGI-
Veilig. Andere taken van het SCG hebben betrekking op het 
onderhouden van contacten met leveranciers, het zorg dragen dat 
de contractafspraken worden nagekomen, en het ondersteunen 
van gemeenten bij het gebruik van collectief ingekochte diensten. 
Door deze taken collectief uit te voeren, kunnen gemeenten de bij 
gezamenlijke inkoop vooraf berekende resultaten daadwerkelijk 
behalen. 
De GT-contracten leveren de deelnemende gemeente gedurende 
de looptijd van zes jaar 300 miljoen euro aan besparingen op. 
Naast de efficiencyvoordelen zit er nog een ander voordeel 
aan de bundeling van de gemeentelijke vraag, namelijk dat we 
voorzieningen meer in samenhang inkopen en een beproefde 
aanpak vaker kunnen gebruiken. Zo is GGI-Netwerk gebaseerd 
op GT-Vast, en hebben we als eis aan de markt gesteld dat GT-
Connect wordt geïmplementeerd via GGI-Netwerk zodat de 
implementatiesnelheid ervan toeneemt.

In 2021 zetten we de bestaande beheeractiviteiten voort en worden 
ze uitgebreid indien er nieuwe contracten zijn afgesloten. Ook 
wordt de dienstverlening van het Servicecentrum Gemeenten 
gebenchmarkt ten opzichte van de vergelijkbare dienstverlening 
van marktpartijen, opdat wij ons verder kunnen professionaliseren 

en wij aan gemeenten de bewezen meerwaarde kunnen blijven 
bieden. Samen met de Adviesgroep Regie op Beheer zullen wij een 
beheerstrategie opstellen waarin de onderlinge afhankelijkheden 
binnen onze beheerketen (centraal, lokaal, ketengericht) helder in 
kaart worden gebracht.

WOZ-datacenter en taxatiewijzers WOZ 

Om WOZ-taxaties uit te voeren hebben we marktinformatie nodig. 
Het WOZ-datacenter verzamelt marktinformatie en verwerkt die 
in landelijke taxatiewijzers. Elk jaar maken we 26 taxatiewijzers 
voor de waardering van agrarische objecten, hotels en incourante 
niet-woningen zoals scholen, ziekenhuizen en windturbines. Alle 
gemeenten gebruiken de taxatiewijzers en 95% van de gemeenten 
gebruikt hiervoor de rekenmodule TIOX. Deze diensten dragen 
bij aan de uniformiteit, kwaliteit en doelmatigheid van de WOZ-
uitvoering. De kosten van de WOZ-uitvoering zijn mede op basis 
hiervan in de afgelopen twintig jaar gedaald van n 190 miljoen tot 
n 141 miljoen per jaar.

In 2021 zetten we de dienstverlening vanuit het WOZ-datacenter 
voort en werken we verder aan het verbeteren van de kwaliteit van 
onze diensten. 

B
Continuïteit en betrouwbaarheid
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We kunnen als gemeenten door gezamenlijk in te kopen grote 
besparingen en kwaliteitsvoordelen behalen. Dit geldt vooral voor 
producten en diensten die voor alle gemeenten hetzelfde zijn, zoals 
telefonie en standaardsoftware. 

Wat streven we na? 

• Gemeenten besparen 300 miljoen aan kosten over een periode 
van zes jaar

• Gemeenten krijgen meer kwaliteit, functionaliteit en betere 
prestaties tegen lagere kosten

• Gemeenten worden ondersteund op het gebied van inkoop

In 2021 gaan we de gezamenlijke inkoop onderzoeken van energie 
voor de gemeentelijke organisatie, luchtfoto’s en XaaS-oplossingen 
(anything-as-a-service). Als uit de onderzoeken zou blijken dat 
gezamenlijke inkoop zinvol en haalbaar is, dan zullen we deze aan-
bestedingen in 2021 voorbereiden. Daarnaast zal er dan een contract 
voor apparatuur voor eindgebruikers (zoals tablets en laptops) 
worden afgesloten. Ook wordt de aanbesteding voor mobiele 
communicatie begonnen, waarbij we – op basis van de huidige 
inschrijvingen – verwachten dat alle gemeenten hieraan gaan deel-
nemen.

B
Continuïteit en betrouwbaarheid

B3
Gezamelijke inkoop



15

Wij ondersteunen gemeenten om de Omgevingswet goed te kunnen
uitvoeren. Daarnaast bieden we ondersteuning bij een aantal 
gemeentelijke taken die voortvloeien uit het Klimaatakkoord, en 
steunen we ze bij de transities in de leefomgeving, bijvoorbeeld door 
de inzet van data science.

Wat streven we na? 
• Gemeenten kunnen de Omgevingswet effectief uitvoeren en 

bieden goede dienstverlening aan inwoners
• Gemeenten werken aan een leefomgeving die duurzaam, 

inclusief en toekomstbestendig is
• Gemeenten vergroten de transparantie in beleid voor de leef-

omgeving en maken participatie mogelijk
• Gemeenten kunnen beschikken over een Digitaal Stelsel 

Omgevingswet dat aansluit bij de behoeften van de gemeente-
lijke uitvoeringspraktijk

• Gemeenten zijn door een collectieve aanpak minder kwetsbaar 
in de uitvoering

• Gemeenten kunnen sneller oplossingen voor transitieopgaven 
inzetten

Omgevingswet en DSO

Gemeenten gaan werken met een basisversie van het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO). Deze landelijke voorziening wordt de komende 
jaren verder uitgebouwd en doorontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat er 
hierbij optimaal wordt aangesloten op de gemeentelijke behoeften, 
en stellen ons namens gemeenten op als een assertieve partner bij 
interbestuurlijke besluitvorming. Denk daarbij aan het voorkómen van 
tegenstrijdigheden tussen de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) en de Omgevingswet. 
We hebben een groot aantal collectieve hulpmiddelen ontwikkeld 
waarmee wij gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de 
invoering van de Omgevingswet en de aansluiting op het DSO. Onze 
hulpmiddelen variëren van een kant-en-klaar casco Omgevingsplan 
tot en met een architectuur, processen, en specificaties voor 
gemeentelijke software die op het DSO moet worden aangesloten. 
Nadat we producten ontwikkelen, nemen we deze in beheer om de 
ondersteuning aan gemeenten te continueren.

Data science voor de leefomgeving 

Op basis van behoeftepeilingen brengen wij in kaart welke collectieve
ondersteuning gemeenten nodig hebben bij transities voor de
fysieke de leefomgeving, zoals de uitvoering van het Klimaat-
akkoord. In 2021 vertalen we deze behoeften in een concreet onder-
steuningsaanbod, bijvoorbeeld op het gebied van data science. 

Energie 

Om de ambities uit het Klimaatakkoord te realiseren, pakken 
gemeenten in 2021 collectief drie opgaven op. Ten eerste de 
aanpassing van de Warmtewet. Daardoor komen er betere 
juridische uitvoeringsvoorwaarden voor gemeenten die een 
warmtenet willen aanleggen. Ten tweede het zoeken naar een 
werkbare vorm van gebouwgebonden financiering. Hiermee 
kunnen woningeigenaren en gemeenten leningen afsluiten om hun 
vastgoed van het aardgas af te krijgen. Ten derde het opstellen van 
een uitvoeringskader voor een regionaal mobiliteitsprogramma. 
Daarmee kan, in samenwerking met de provincie, de afgesproken 
CO2-reductie uit het Klimaatakkoord worden behaald.

C
Transformatie in domeinen

C1
Fysiek domein
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Gemeenten willen kansen verkennen en aangrijpen om in het sociaal 
domein integraal te kunnen werken. Wij ondersteunen gemeenten 
bij deze transformatie van het sociaal domein, bijvoorbeeld via 
oplossingen om greep te houden op de financiën. Ook zetten wij de 
activiteiten van het Ketenbureau i-Sociaal Domein de komende jaren 
structureel voort.

Wat streven we na? 
• Gemeenten bieden dienstverlening die aansluit op de leef-

wereld van inwoners
• Gemeenten voeren taken effectiever uit
• Gemeenten verminderen de administratieve lasten
• Gemeenten krijgen meer greep op de financiële lasten
• Gemeenten verbeteren de samenwerking in ketens en regio’s

Greep op financiën 

Gemeenten hebben te maken met oplopende tekorten in de jeugd-
zorg, Wmo en de budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG), en 
ervaren onvoldoende greep op zowel de uitgaven als de instroom. 
Om de regie van gemeenten te vergroten, creëren we overzicht op 
basis van data, brengen we diverse sturingsmogelijkheden in kaart, 
en onderzoeken we welke voordelen bovenregionale samenwerking 
en inkoop opleveren. Door het versterken van financieel inzicht 
geven we gemeenten een stem die zwaarder weegt in de discussies
over het zorgsysteem, waarbij er maatschappelijke kosten-baten-
afwegingen een rol spelen. We bieden landelijke raamcontracten 
aan en verbeteren het gemeentelijk zicht op de zorggebruikers 
door een intensieve contractcoördinatie.

In 2021 kunnen gemeenten landelijke raamcontracten voor 
specialistische ondersteuning gebruiken die wij vanuit de landelijke
coördinatie contractbeheer aanbieden. We maken samenwerkings-
afspraken met zorgverzekeraars en zorgkantoren over preventie, 
vergrijzing en de aanpak van de GGZ-problematiek. Gemeenten 
kunnen hiervan gebruikmaken om het aanbieden van zorg te 
verbeteren. Daarnaast ontsluiten we zorgdata, waardoor de kosten 
meer inzichtelijk worden.

Betere samenwerking in ketens en regio’s

Gemeenten werken met ketenpartners samen bij (jeugd)zorg en
participatie. We verbeteren de dienstverlening via de doorontwik-
keling van deze keten, en zorgen ervoor dat gemeenten een sterke 
en aanspreekbare partner zijn.

In 2021 gaan we samenwerken met de centrale voorziening 
Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), waarbij alle gemeenten 
zich vanaf 2022 verplicht moeten aansluiten. Doel van het IKZ is 
om, in samenwerking met ketenpartners, vermoedens te kunnen 
delen van fouten of fraude, en om de uitvoering van zorg en 
jeugdvoorzieningen aan te pakken en uit te breiden. Daarnaast 
verbeteren we het opdrachtgeverschap aangaande de (jeugd)
zorg, door op initiatief van gemeenten standaardkwaliteitsnormen 
voor de uitvoering toe te passen en bestuurlijke afspraken over 
de escalatiemogelijkheden met ketenpartners, zoals branche-
organisaties en het Rijk, te maken. 

In 2021 zetten we het programma Zorg voor de Jeugd voort. Daar-
mee ondersteunen we met regio-ambassadeurs de op (boven)
regionaal niveau plaatsvindende inkoop van jeugdhulp, jeugd-
bescherming en jeugdreclassering, en stellen we geschillen-
commissies in.
We regelen een afgestemde aanpak binnen de keten zorg en 
veiligheid wat betreft inwoners die zowel vanuit het zorg- als het
veiligheidsdomein aandacht behoeven. Hiervoor bieden we hand-
reikingen, instrumentengidsen en leergangen waarmee we 
gemeenten adviseren over regels en privacy-vraagstukken. We 
verbreden de inzet van het Verbindend Landelijk Ondersteunings-
Team (VLOT), zodat wij binnen het zorgdomein gemeenten integraal 
kunnen ondersteunen.

C
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Werk en Inkomen, inclusief schulden

Als gemeenten begeleiden we inwoners naar passend werk, en 
ondersteunen hen bij het oplossen van schuldenproblematiek. 
Daarbij willen we in onze dienstverlening aansluiten bij de 
leefwereld van inwoners en hun daarbij zo veel mogelijk zelf de 
regie geven. Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we moderne 
informatievoorziening nodig binnen het domein van werk en 
inkomen. De nieuwe informatiekundige visie Common Ground kan 
hierbij een belangrijke rol spelen.

In 2021 wordt er stapsgewijs gewerkt aan een toekomstbestendig 
stelsel voor gegevensuitwisseling op het gebied van werk en 
inkomen, waarbij de burger de regie en zeggenschap krijgt over 
zijn eigen gegevens. We voegen nieuwe componenten toe en 
ontwikkelen een landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van 
matchinggegevens. Daarbij schalen we het aantal pilots op waarbij er 
gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen gemeenten en werkgevers 
om de overgang van WW naar bijstand te versnellen. 

In 2021 publiceert het programma Verbeteren Uitwisselen Matchings-
gegevens (VUM) nieuwe gegevensstandaarden, bieden we een 
gemeentelijk uitwisselingsmechanisme voor klantprofielen en 
vacatures aan, en maken we nieuwe samenwerkingsafspraken om 
de gegevensdeling met private partijen, werkgevers en burgerregie 
te realiseren. Daarnaast gaan we de instrumentengidsen Dennis 
en Eva landelijk opschalen om eenheid in taal te creëren en de 
effectiviteit en efficiency van het werkdomein te bevorderen. Vanuit 
het programma Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen 
(TWI) leveren we in 2021 nieuwe componenten voor de gehele 
keten en starten we met een aantal nieuwe pilots. Succesvolle 
pilots worden opgeschaald – zoals Voorkomen Instroom die de 
overgang van WW naar bijstand zo mogelijk voorkomt, en als dat 
onafwendbaar is, vlotter laat verlopen. 

Om zowel vier nieuwe wetswijzigingen in het schuldendomein als de
nieuwe Wet inburgering te kunnen implementeren, zullen we in 2021
namens gemeenten de regie voeren richting het Rijk om, in voor-
bereiding op de nieuwe wetgeving, de protocollen en standaarden 
aan gemeenten te leveren en zo de implementatie te ondersteunen.

Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen

Om dienstverlening op het gebied van inkomensverstrekking te 
verbeteren, nemen gemeenten zelf het initiatief om op basis van 
ervaringsdeskundigheid goede oplossingen te bedenken die snel 
en eenvoudig toepasbaar zijn.

In 2021 is een volledige proces- en informatiearchitectuur klaar 
voor gebruik, waarmee een gemeenschappelijk streefbeeld voor 
de inrichting van basisprocessen en informatievoorziening in het 
inkomensdomein wordt vastgesteld. Op basis hiervan wordt een 
programma van eisen voor leveranciers opgesteld, zodat zij in lijn 
met de informatiekundige visie Common Ground oplossingen 
kunnen ontwikkelen en aan gemeenten kunnen aanbieden. 

In 2021 stelt het College van Dienstverleningszaken de proces- 
en informatiearchitectuur met bijbehorende datamodellen 
voor het inkomensdomein als standaard vast. De huidige twaalf 
deelnemende gemeenten zijn van plan om deze standaard als 
eerste in gebruik te nemen zodat adoptie hiervan plaatsvindt en 
opschaling naar alle gemeenten wordt gestimuleerd. 

Verminderen (administratieve) lasten in 
het sociaal domein

Om (administratieve) lasten in het sociaal domein structureel terug
te dringen is het Ketenbureau i-Sociaal Domein actief. Het Keten-
bureau maakt als uitvoeringsorganisatie samen met gemeenten 

en zorgaanbieders afspraken over standaardisering van de 
administratie. Denk daarbij aan de verbetering van de iStandaarden 
voor berichtenuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders 
en het stimuleren van kennisdeling en -uitwisseling. Hiermee 
dragen we structureel bij aan een effectievere uitvoering en de 
vermindering van (administratieve) lasten in het sociaal domein. 

In 2021 zetten we de werkzaamheden van het Ketenbureau 
i-Sociaal Domein voort.

VNG Naleving

Om gemeenten te adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van 
handhavingstaken van de wetten in het sociaal domein, is sinds 1 
januari 2016 het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG 
KCHN) actief. Het Kenniscentrum heet sinds 2020 VNG Naleving en 
biedt praktische ondersteuning bij de gemeentelijke uitvoering van 
de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), 
de Participatiewet en de Wet kinderopvang. Door meer aandacht 
te besteden aan de rechtmatige uitvoering van de wetten wordt de 
nalevingsbereidheid hiervan vergroot en krijgen burgers waar zij 
recht op hebben.

In 2021 wordt de toevoeging van de activiteiten van VNG Naleving 
aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in 2022 voorbereid. 
Hierdoor kunnen gemeenten ervan op aan dat deze activiteiten 
ook de komende jaren stevig worden verankerd binnen de VNG en 
dat de bestuurlijke aandacht voor handhaving en naleving wordt 
vergroot.

C
Transformatie in domeinen

C2
Sociaal domein
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Gemeenten willen het lokale bestuur en de lokale democratie 
versterken. Daartoe bieden we praktische ondersteuning en hulp-
middelen, zoals een quickscan en een overzicht van best practices 
om ondermijning tegen te gaan.

Wat streven we na? 
• Gemeenten versterken de lokale democratie
• Gemeenten verhogen de weerbaarheid van het lokale bestuur
• Gemeenten bieden een open overheid tegen aanvaardbare 

uitvoeringskosten
• Gemeenten kunnen anticiperen op fluctuerende asielstromen
• Gemeenten borgen de publieke waarden in een digitaliserende 

samenleving
• Gemeenten dragen zorg voor optimale gegevensuitwisseling

Lokale democratie en lokaal bestuur

Wij bieden praktische ondersteuning en hulpmiddelen voor het 
versterken van de lokale democratie en de lokale bestuurlijke 
organisatie. Het is onze ambitie dat er in 2024 een veilige vorm 
van elektronisch stemmen in alle gemeenten mogelijk wordt. 
Daarom werken we mee aan het overheidsbrede onderzoek naar de 
invoering van elektronisch stemmen. 

Quickscan lokale democratie 

Gemeenten kunnen de lokale democratie versterken op basis van 
inzichten uit de Quick Scan Lokale Democratie (QSLD). Dit is een 
digitale vragenlijst over participatie en bewonersinitiatieven die 
wordt ingevuld door vertegenwoordigers van de gemeenteraad, 
het college van B&W, de ambtelijke organisatie en inwoners. De 
quickscan biedt het gemeentelijk vertrekpunt voor een beter 
democratisch samenspel, en wordt ondersteund door inhoudelijke 
experts van het programma Democratie in Actie. 

In 2021 neemt het gebruik van de quickscan verder toe in navolging 
van de eerste zeventig gemeenten, en brengen we onze methoden 
en instrumenten onder in een bibliotheek waarvan gemeenten 
eenvoudig gebruik kunnen maken.

Veiligheid en asiel 

Gemeenten willen ondermijning in brede zin tegengaan. In 2021 
stellen we een overzicht samen van best practices om ondermijning 
te bestrijden.

Gemeenten willen asielzoekersstromen in goede banen leiden.Op
basis van onderzoek bieden we concrete handvatten aan waarmee
gemeenten vroegtijdig zicht kunnen krijgen op de asielzoekers-
stroom.

C
Transformatie in domeinen

C3
Lokaal bestuur
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Gemeenten moeten innoveren en vernieuwen om te blijven aan-
sluiten op de snel veranderende verwachtingen in de samenleving. 
Op basis van onze innovatie-aanpak schalen we pilots op die 
meerwaarde hebben voor alle gemeenten. We sluiten daarbij 
aan op lokale initiatieven en dragen met nieuwe producten en 
diensten bij aan de ontwikkeling van een gezamenlijk gemeentelijk 
portfolio. Op basis van een implementatiekalender kunnen 
gemeenten per onderdeel bepalen of ze koploper of slimme 
volger willen zijn. Koplopers dragen bij aan de vernieuwing door 
zelf te experimenteren en innoveren. Slimme volgers dragen bij 
aan de kracht van de gezamenlijke beweging door activiteiten 
toe te passen zodra deze collectief kunnen worden opgeschaald. 
Daarnaast organiseren we netwerken en andere activiteiten om 
de gemeentelijke kennis van de technologische ontwikkelingen 
te vergroten. We werken hierbij samen met gemeenten, en 
sluiten aan op de landelijke en Europese coalities en platforms. 
Ook ondersteunen we de Taskforce Samen organiseren en het 
College van Dienstverleningszaken bij de uitvoering van hun taken, 
en zetten we de algemene implementatie-ondersteuning aan 
gemeenten voort.

Wat streven we na? 
• Gemeenten werken samen om de gemeentelijke uitvoering te 

verbeteren
• Gemeenten maken slim gebruik van collectief ontwikkelde 

proposities
• Gemeenten zetten innovaties in om maatschappelijke opgaven 

te realiseren
• Gemeenten verbeteren landelijke wet- en regelgeving om de 

uitvoerbaarheid te vergroten
• Gemeenten spelen een actieve en richtinggevende rol in de 

snel veranderende informatiesamenleving

Effectieve gezamenlijke uitvoering: 
innovatie voor iedereen

We werken op basis van onze innovatie-aanpak aan gezamenlijke 
maatschappelijke opgaven, en vergroten de impact door de 
opschaling van succesvolle gemeentelijke pilots en innovaties. We 
bieden een platform voor innovatie, en stellen schaarse expertise 
beschikbaar. Denk daarbij aan juridische en technologische kennis, 
en aan kennis over werkwijzen zoals agile en design thinking. 
Binnen ons innovatienetwerk, werken we op ontwikkellocaties 
samen met impactcoalities om maatschappelijke vraagstukken op 
te lossen. Ook brengen we twee keer per jaar het Trendrapport 
Informatiesamenleving uit, waarin nieuwe technologische inzichten 
worden beschreven.

We zorgen ervoor dat de stem van gemeenten een plaats krijgt in
de nationale en Europese agenda’s en de grootschalige programma’s
voor innovatie. Dit doen we bijvoorbeeld met de position paper 
over digitale identiteit die is overgenomen in de landelijke visie 
hierover. Andersom vertalen we (Europees) beleid naar praktische 
handvatten op basis van impactanalyses, zodat gemeenten dit in
de lokale praktijk kunnen toepassen. Daarnaast trekken we landelijke
en Europese subsidiestromen aan voor gemeentelijke innovatie-
projecten.

In 2021 passen we, op basis van heldere criteria, ons innovatie-
proces toe, waarmee het duidelijk wordt wanneer we welke 
innovatieve oplossingen gaan opschalen. Dit zullen we effectief 
organiseren, wat ons in staat stelt om, met dezelfde capaciteit als in 
2020, meer innovatie te stimuleren. We zetten hiervoor de agile-
methodiek in, hanteren een event-gestuurde aanpak, en bouwen 

een coalitie van ontwikkellocaties. Daarnaast maken we een over-
zicht van financieringsbronnen voor innovaties, en bieden we 
ondersteuning bij het aanvragen van kansrijke subsidies op landelijk 
en Europees niveau. Tot slot versterken we de Europese beweging 
van decentrale overheden Living-in.eu, waarmee gemeenten 
kunnen beschikken over hulpmiddelen en referenties op het gebied 
van marketing, inkoop, implementatie en opschaling in Nederland 
en Europa.  

Impactanalyses en uitvoeringstoetsen 

Gemeenten willen weten welke gevolgen de nieuwe wet- en 
regelgeving zal hebben voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 
Samen met gemeenten houden we uitvoeringstoetsen en impact-
analyses om de gevolgen van nieuwe wetgeving vroegtijdig in kaart 
te brengen en de invoeringskosten te verlagen. Deze analyses 
ondersteunen onze belangenbehartiging richting het Rijk, leiden 
tot een betere aansluiting van maatregelen op de gemeentelijke 
praktijk, en geven inzicht in de risico’s en randvoorwaarden voor een 
succesvolle implementatie. 
Gemeenten werken ook onderling samen aan oplossingen voor 
vraagstukken, bijvoorbeeld in pilots. We brengen in kaart op welke 
wijze de succesvolle gemeentelijke projecten en pilots kunnen worden 
opgeschaald naar meer gemeenten. 

In 2021 doen we uitvoeringstoetsen op alle nieuwe wet- en regel-
geving die de gemeentelijke uitvoering betreft. Deze inzet is 
vergelijkbaar met die van het afgelopen jaar waarin wij meer dan
twintig uitvoeringstoetsen over de verschillende domeinen hebben
gedaan. Daarnaast zorgen we voor opschaling naar meer gemeenten 
van een aantal succesvolle gemeentelijke projecten en pilots.

D
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Smart society 

Gemeenten zetten innovatie in om complexe maatschappelijke 
opgaven beter op te kunnen lossen. Met de inzet van impactcoalities, 
ondersteunen we gemeenten daarbij in hun samenwerking met 
medeoverheden, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners. Deze 
coalities zijn gericht op de realisatie en opschaling van concrete 
producten, en hebben als doel de werkzaamheden te stroomlijnen, 
subsidieaanvragen te coördineren en de kennisuitwisseling te 
versterken. Wij hebben in de afgelopen periode impactcoalities 
ondersteund op het gebied van veiligheid en de digitalisering van 
de buitenruimte.

In 2021 ondersteunen we drie nieuwe impactcoalities wat betreft 
nader te bepalen thema’s.

Ondersteuning en fondsbeheer 

Gemeenten willen op een heldere manier worden geïnformeerd 
over de producten en diensten die wij gezamenlijk realiseren en 
willen zich onderdeel voelen van deze collectieve beweging. Om 
de ambities van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering waar te 
maken en de visie van het samen organiseren uit te dragen, voeren 
wij verschillende ondersteunende taken uit.

Wij bieden ondersteuning aan bestuurders en directeuren bij 
gemeenten en binnen de VNG zodat er afgewogen besluiten 
genomen kunnen worden, bijvoorbeeld over nieuwe standaarden 
en de uitbreiding van het GGU-portfolio. We onderhouden 
actief contact met verschillende doelgroepen binnen gemeenten 
vanuit relatiemanagement om vroegtijdig signalen op te vangen, 
behoeften te vertalen en opmerkingen te verbinden met lopende 

en nieuwe gemeentelijke initiatieven. We stellen tussentijdse 
rapportages, kadernota’s en (meer)jarenplannen op om gemeenten 
actief te informeren over de voortgang en behaalde resultaten van 
de GGU. We verzamelen aansprekende verhalen over de GGU en 
delen die in artikelen, op congressen en in podcasts. We bieden 
implementatie-advies aan om gemeenten te ondersteunen bij de 
toepassing van collectieve oplossingen. Daarmee wordt de GGU 
een krachtige beweging waar alle gemeenten aan meedoen.

In 2021 organiseren we netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken, 
stimuleren we kennisdeling en positionering, en bieden we 
implementatiestrategieën aan. We doen dit in nauwe samenwerking 
en afstemming met gemeenten en de betrokken partners, zoals 
koepelorganisaties, provinciale en regionale afdelingen. Daarnaast 
ondersteunen we de Taskforce Samen organiseren en het College 
van Dienstverleningszaken bij de uitvoering van hun taken.

D
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Reikwijdte en omvang Fonds GGU

De activiteiten in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke 
Uitvoering (GGU) financieren we in hoofdzaak uit het Fonds GGU. 
Alle gemeenten dragen daar naar rato van het aantal inwoners aan 
bij, wat neerkomt op circa drie euro (inclusief btw) per inwoner. 
Op basis van indexatie en een toename van het inwonertal van 
gemeenten groeit het Fonds GGU ten opzichte van vorig jaar met 
1,2 miljoen euro naar een totaal van 44,4 miljoen (exclusief btw). 
Aanvullend op het Fonds GGU zijn er derde geldstromen mogelijk, 
zoals bijdragen vanuit het Rijk en reserveringen uit eerdere jaren. 
Voor komend jaar verwachten we te kunnen beschikken over 10,7 
miljoen euro uit derde geldstromen. Op basis hiervan stellen wij 
voor om een totale begroting vast te stellen ter waarde van 55,1 
miljoen euro (exclusief btw). 
 
De risico’s van werken met een totale begroting die het Fonds GGU 
overstijgt kunnen worden geminimaliseerd door de volgende 
beheersmaatregelen te nemen:
• Eventuele onderuitnutting van de begroting 2020 inzetten in 2021
• Gerichte sturing op het verwerven van derde geldstromen 

waarmee de totale begroting kan worden gefinancierd
• Binnen de gestelde prioriteiten sturen op uitgaven die de 

werkelijke inkomsten niet overschrijden 

Sturing op het Fonds GGU

Het College van Dienstverleningszaken is binnen de VNG het 
bestuurlijk orgaan dat het Bestuur adviseert over het portfolio van 
de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en daarmee over de 
omvang en inzet van de totale begroting GGU. Het College wordt 
hierover geadviseerd door alle bestuurlijke commissies, in het 
bijzonder de Commissie Informatiesamenleving. Het Bestuur legt 
jaarlijks plannen voor aan de ALV en verantwoordt zich bestuurlijk 
over resultaten en bestedingen. De directie van de VNG treedt op 
als gedelegeerd fondsbeheerder en geeft operationeel sturing op 
de resultaten, voortgang en bestedingen.

Verdeling begroting 2021 over prioriteiten

De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering is sinds 2019 onder-
verdeeld in negen prioriteiten.
Deze prioriteiten hanteren we ook in 2021 met het oog op continuïteit 
en herkenbaarheid. De totale begroting is in onderstaande tabel 
over de negen prioriteiten verdeeld.

6. 
Financiën

A1 Gemeenschappelijke basis voor informatievoorziening en dienstverlening

A2 Datagestuurde samenleving en sturingsinformatie

B1 Informatieveiligheid en gegevensbescherming

B2 Realisatie en beheer

B3 Gezamenlijke inkoop

C1 Fysiek domein

C2 Sociaal domein

C3 Lokaal bestuur

D.  Generieke activiteiten voor alle prioriteiten

Organisatiekosten

Reservering intensivering kortcyclische activiteiten

Totale begroting 2021 verdeeld over 9 prioriteiten

E 11.088.500

E 3.752.000

E 3.424.900

E 3.063.9750

E 200.000

E 6.740.750

E 13.566.850

E 487.500

E 4.248.050

E 6.454.600

E 2.074.100
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6. 
Financiën

Totale begroting GGU 2021

In onderstaande tabel is de totale begroting voor de GGU vermeld 
voor het jaar 2021, waarbij bedragen per prioriteit zijn verdeeld over 
structurele, meerjarige en kortcyclische activiteiten. 

Omdat het op dit moment nog niet volledig duidelijk is voor welke
onderdelen in 2021 derde geldstromen beschikbaar zijn, is het 
mogelijk dat er in beperkte mate budgettaire verschuivingen 
optreden tussen de prioriteiten. Het bestuur van de VNG stelt op 
advies van het College van Dienstverleningszaken eind 2020 het 
definitieve jaarplan 2021 vast binnen de kaders die de ALV op basis 
van deze kadernota GGU 2021 heeft bepaald. Het jaarplan GGU 
2021 wordt tijdens de BALV in het najaar van 2020 aan de leden 
aangeboden.

Bedragen in euro’s

Van de totale begroting wordt 58% besteed aan structurele 
activiteiten, 31% aan meerjarige activiteiten en 11% aan kort-
cyclische activiteiten.

 Prioriteit

A1  Gemeenschappelijke basis voor informatievoorziening en dienstverlening

A2  Datagestuurde samenleving en sturingsinformatie

B1  Informatieveiligheid en gegevensbescherming

B2  Realisatie en beheer

B3  Gezamenlijke inkoop

C1  Fysiek domein

C2  Sociaal domein

C3  Lokaal bestuur

D.   Generieke activiteiten voor alle prioriteiten

Organisatiekosten

Reservering intensivering kortcyclische activiteiten

 Totaal

Structureel

budget

 2.137.500 

 1.900.000 

 2.565.000 

 3.063.750 

 –

 1.116.250 

 8.767.550 

–

 907.250 

 5.384.600 

 25.841.900 

Meerjarig 
budget

5.016.000 

 475.000 

 609.900 

 –

–

 2.137.500 

 2.749.300 

 237.500 

 1.770.800 

 570.000 

 13.566.000 

Kortcyclisch
budget 

3.935.000 

 1.350.000 

 250.000 

–

 200.000 

 3.487.000 

 2.050.000 

250.000 

 1.570.000 

 500.000 

 2.074.100 

 

15.666.100 

Totale 
begroting

 11.088.500 

 3.725.000 

 3.424.900 

 3.063.750 

 200.000 

 6.740.750 

 13.566.850 

 487.500 

 4.248.050 

 6.454.600 

 2.074.100 

55.074.000

58%
structurele 
activiteiten

31%
meerjarige
activiteiten

11%
kortcyclische
activiteiten




