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Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoerig



Even voorstellen … Taskforce Samen Organiseren
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Gemeentesecretarissen
Arne van Hout Nijmegen
Richard Wielinga Almere
Saskia van den Broek Harlingen 
Dennis Lacroix Hof van Twente
Marijke Wilms Meierijstad 
Henk Mensink Oss
Astrid van de Klif Veenendaal
Jo Steinbusch Veere
Martiene Branderhorst Gouda

Koepelorganisaties
Constance Boogers CIO Nijmegen (CIO Beraad, VIAG, IMG 100.000+) 
Wim Blok Directeur Publiekszaken Leiden (VDP)
Linda Molenaar Directeur Dienstverlening Rotterdam (G4)

Opdracht Taskforce
Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

Ø Gezamenlijke beweging initiëren
Ø Samenwerking bevorderen
Ø Gemeentelijk draagvlak bewaken
Ø VNG adviseren vanuit de uitvoeringspraktijk 
Ø VNG adviseren over standaardisering en opschaling
Ø Lange termijn visie op GGU mee-ontwikkelen



De Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) in 10 vragen
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1) Wat verstaan we onder Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering?
2) Wat zijn de gemeentelijke drijfveren om mee te doen?
3) Welke activiteiten vallen onder de GGU?

4) Waarom ontwikkelen gemeenten producten en diensten collectief?
5) Wat kost de GGU?
6) Waar staan we nu met de GGU?
7) Welke collectieve oplossingen zijn/worden gerealiseerd?
8) Op welke manier wordt innovatie bevorderd?

9) Waarom laten we deze activiteiten niet over aan marktpartijen?
10) Hoe blijf ik op de hoogte en kan ik meedoen?
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Kadernota
Gezamenlijke Gemeentelijke 
Uitvoering 2021



1. Wat verstaan we onder Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering?
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Wat?
ü Collectieve activiteiten om de uitvoering in alle gemeenten te versterken. 

Hoe?
ü Een krachtige beweging waar alle gemeenten actief gebruik van willen maken

Waarom?
ü Wij willen als één lokale overheid de dienstverlening verbeteren door een 

doelgerichte en efficiënte organisatie in te richten waarmee we kunnen 
anticiperen op de toekomst
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2. Wat zijn de gemeentelijke drijfveren om mee te doen?

Onze Organisatie
a) Voert basistaken slim en goedkoop uit
b) Biedt betrouwbare toegang tot dienstverlening op maat
c) Gebruikt een overzichtelijk informatielandschap 
d) Zet slimme datatoepassing in om actuele problemen op te lossen
e) Voldoet aan de AVG en voorkomt datalekken
f) Gebruikt collectief beheerde voorzieningen
g) Bespaart geld door samen in te kopen
h) Gebruikt collectief ontwikkelde instrumenten om nieuwe taken uit te voeren
i) Gebruikt gegevensstandaarden om vermijdbare administratieve lasten te voorkomen

‘Door met GGU mee 

te doen houden we 

tijd en geld over voor 

lokaal maatwerk’

Meedoen is vanzelfsprekend



3. Welke activiteiten vallen onder de GGU?

6

ü Criterium: Activiteiten met meerwaarde voor alle gemeenten 

ü Aanpak: Koplopers ontwikkelen nieuwe oplossingen
Volgers proberen oplossingen uit
Peloton past oplossingen toe 

ü Doelstelling: Collectieve oplossingen worden toegepast door 
minimaal vier van de vijf gemeenten 

Vier aandachtsgebieden
1) Gemeenschappelijke basis voor de toekomst
2) Continuïteit en betrouwbaarheid
3) Transformatie in domeinen
4) Generieke activiteiten voor alle prioriteiten



4. Waarom ontwikkelen gemeenten producten en diensten collectief?
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ü Omdat er collectief schaalvoordeel is te behalen ü Gezamenlijke inkoop
ü Standaarden vaststellen

ü Om gezamenlijke ambities te realiseren

ü Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen ü Omgevingswet
ü Gegevensstandaarden

ü Common Ground
ü Digitale Identiteit



5. Wat kost de GGU?

ü Totaal: 54 miljoen euro per jaar

ü Per gemeente: 3 euro per inwoner per jaar

4%

96%

Gemiddelde ICT-besteding per gemeente

Collectief Lokaal

11%58%31%



6. Waar staan we nu met de GGU?
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beweging 
mobiliseren

ambities 
concretiseren

initiatieven 
ontplooien

onderdelen 
verbreden

toepassingen 
opschalen

oplossingen 
toepassen

2017 2018 2019 2020

Ontwikkelen
Toepassen

koplopers slimme volgers peloton



7. Welke collectieve oplossingen zijn/worden gerealiseerd? deel 1
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1. Gezamenlijke inkoop 300 miljoen kostenbesparing in 6 jaarAanbesteding en contractmanagement voor printers, 
telecommunicatie, apparatuur, energie, e.d.

2. Standaard verwerkers-
overeenkomst 

Kortere onderhandelingsperiode
Minder juridisch advies nodig

Gegevensbescherming conform AVG laten uitvoeren 
door gemiddeld 50 leveranciers per gemeente

3. GOVroam Medewerkers kunnen eenvoudig, 
vertrouwd en veilig werken op afstand

Bij alle deelnemende overheidsorganisaties draadloos 
toegang tot services, e-mail en data

4. GGI-netwerk 125 gemeenten maken gebruik van 
beveiligd landelijk datanetwerk 

Besloten datacommunicatienetwerk dat onderdeel is 
van het overheidsbrede diginetwerk

5. Informatie
Beveiligingsdienst (IBD)

> 3.000 beantwoorde vragen over privacy 
en informatiebeveiliging per jaar

Advies over AVG en BIO, verhogen digitale 
weerbaarheid, hulp bij informatiebeveiligingsincidenten

6. Digitale Identiteit Veilige toepassing voor identificatie, 
authenticatie en delen persoonsgegevens

Ontwikkeling landelijke eID-stelsel, DigiD en 
eHerkenning, experimenten vID, IRMA, nID, Itsme



7. Welke collectieve oplossingen zijn/worden gerealiseerd? deel 2
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10. VNG Naleving Integrale wijkaanpak en preventieteam, 
informatieknooppunt zorgfraude

Advies over uitvoering handhavingstaken Jeugdwet, 
Wmo 2015, Participatiewet en de Wet kinderopvang

11. Beter Kenbaar 
(WKPB)

Betere dienstverlening, modernisering 
registratie publiekrechtelijke beperkingen

Bestandsvergelijking, brondocumenten, 
procesinrichting, internetapplicatie en koppelvlak

8. Digitaal Stelsel 
Omgevingswet

Hulpmiddelen en 
implementatieondersteuning 

Kant-en-klaar casco omgevingsplan, architectuur, 
processen, specificaties gemeentelijke software 

9. Ketenbureau 
i-Sociaal Domein 

Administratieve lasten in het sociaal 
domein structureel terugdringen

iStandaarden berichtenuitwisseling, Gemeentelijke 
Gegevens Knooppunt (GGK)

7. Common Ground Bouwstenen voor mensgerichte, regelarme, 
transparante dienstverlening 

Informatiekundige visie, IT-componenten en werkende 
toepassingen (Huishoudboekje en Vakantieverhuur)

GGU Jaarplan2 GGU voortgangsrapportagesGGU KadernotaBekijk het actuele 
dienstenoverzicht



8. Op welke manier wordt innovatie bevorderd?
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ü Samenspel gemeenten, ketenpartners en leveranciers 
ü Proeftuinen en experimenten 
ü Besluit College van Dienstverleningszaken 
ü Activiteit structureel onderbrengen in de GGU



9. Waarom laten we deze activiteiten niet over aan marktpartijen?
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ü Gemeentelijke behoeften zijn leidend, niet het 
aanbod van leveranciers

ü Samen oplossingen ontwikkelen minimaliseert risico 
op tunnelvisie

ü Eerste versie in meer gemeenten uitproberen om 
schaalbaarheid te beproeven

ü Schaalbare oplossingen samen ontwikkelen of 
inkopen scheelt kosten 

ü Uitontwikkelde producten of diensten kunnen we 
aanbesteden bij een marktpartij

ü Producten en diensten die de markt al aanbiedt, 
laten we aan marktpartijen over

Dialoog vindt onder meer plaats op basis van het 
Groeipact in de Community Overheid & Markt



10. Hoe blijf ik op de hoogte en kan ik meedoen?
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experimenteren uitproberen toepassen

Word lid van onze communities

Lees onze nieuwsbrieven

Bezoek onze websites

Deel onze verhalen

Nodig VNG relatiemanagers uit voor een toelichting

Bespreek intern de mogelijkheden De kracht van beweging 


