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Facts & Figures

40
raamovereenkomsten 
specialistische 
ondersteuning 
aanbieders Jeugdzorg 

Schulden 

3
impactanalyses

7
afgeronde visitatietrajecten 
in het kader van 
Grip Financien

Schulden

65
bespreekuren

60
opgeloste geschillen 
tussen gemeenten en 
zorgaanbieders 

Schulden 

8770
websitebezoekers

15  
gemeenten voldoen aan 
CoP-datagedreven werken 

Schulden 

42 
inloopspreekuren

40%  
van de regio’s heeft een 
samenwerkingsagenda 
met zorgverzekeraar

Schulden 

56  
nieuwsbrieven

74  
nieuwsberichten over de 
Omgevingswet 

329  
gemeenten deelden 
verkiezingsuitslagen via 
Diginetwerk

2x  
Raad op Zaterdag

5  
ecosystemen in consortium 
Digital Societal Innovation 
Hub

47.000   
maandelijkse bezoekers
VNG-pagina Omgevingswet

249
gemeenten zijn 
aangesloten en ontvangen 
meldingen en berichten

264
gemeenten zijn 
aangesloten en kunnen 
omgevingsdocumenten 
publiceren

238
gemeenten zijn 
aangesloten en registreren 
vraagbomen

Inclusieve 
samenleving

Leefomgeving

Lokale 
democratie
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Facts & Figures

>25 
gemeenten gebruiken 
de standaard Haven  

471
document uit de GIBIT-
overeenkomstengenerator

320
miljoen bevragingen BAG 
(Basisregistratie adressen 
en gebouwen) (in Q1)

48
deelnemers Gemeentedelers 

131
componenten en 

21 

producten in de 
Componenten-
catalogus

20
leveranciers actief op 
StUF-testplatform

118  
ondertekenaars Groeipact 
Common Ground

2300 
lezers van de 
GEMMA-nieuwsbrief 

1250  
leden Online Community 
Common Ground

16.269   
unieke bezoekers 
GEMMA Online

20.000   
bezoekers gemiddeld per 
maand op WSJG 

1524  
vragen en meldingen 
ontvangen rondom 
informatiebeveiliging

435  
privacyvragen

206  
incidenten met een hulp/-
coordinatie of onder-
steuningsvraag van 
gemeenten*

De IBD ziet een verhoging van het 
aantal kwetsbaarheden met hoge 
kans en impact, waar gemeenten 
begeleiding bij nodig hebben.

187  
incidenten met een 
gemeenten aangesloten op 
GGI-Veilig

6  
gemeenten aangesloten op 
SOC/SIEM, waarvan 

4 
tevens bij IBD zichtbaar

3000
zoekopdrachten gemiddeld 
(zoekopdracht naar 
specifieke data) per 
maand op WSJG.

300+ 
gemeenten leveren 
Gemeentelijke monitor 
sociaal domein aan

±2000
leden Pleio omgeving 
kennisnetwerk

Informatie-
samenleving

Datagedreven

Gemeenten als één, 
gezamenlijke basis en 
dienstverlening 

Digitale veiligheid 
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Facts & Figures

400
inschrijvingen GT Mobiel 3 

9000 
LinkedIn-volgers

33 
Webinars

10.000 
Twitter-volgers

50%  
gaat gemiddeld van het 
gemeentebudget naar 
inkoop

>100  
producten & diensten in de 
GGU Portfoliolijst

215.000   
paginaweergaven

17 
afgeronde analyses 
op ICT-gebied

71.000    
websitebezoekers

Uitvoering

Algemeen
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Gezamenlijke 
Gemeentelijke 
Uitvoering 
Gemeenten zien zich gesteld voor grote maatschappelijke en 

organisatorische opgaven. Een aantal daarvan is beter aan te gaan als 

gemeenten gezamenlijk optrekken. Daarom zijn gemeenten in 2018 

gestart met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), waarvoor 

jaarlijks een fonds beschikbaar wordt gesteld. Het doel van de GGU is 

om de uitvoering in alle gemeenten te versterken. Alle activiteiten in de 

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering zijn daarop gericht. Met deze 

rapportage geven we inzicht in de behaalde resultaten in de GGU in 

de eerste helft van 2021. Daarbij hebben we voor gekozen de resulaten 

presenteren in lijn met de opbouw van de kadernota 2022 i.p.v. het 

jaarplan 2021. 

Ruimte creëren 
voor lokaal 

maatwerk en 
autonomie

Bundelen van 
schaarse kennis 

en expertise

Samen sterk in 
gesprek met rijk, 

ketenpartners 
en markt

Realiseren 
van efficiency-

voordelen

In het kort
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We willen de economische en sociale ongelijkheid in de samenleving verkleinen 
en meer grip krijgen op onze uitgaven. Gemeenten willen de inwoners die 
dat nodig hebben op tijd de juiste ondersteuning bieden, met veel aandacht 
voor preventie zodat inwoners gezond opgroeien en zich maximaal kunnen 
ontwikkelen. Samen staan we sterker, dus trekken we als gemeenten in de 
aanpak van deze problemen samen op. De noodzaak is groot om samen te 
investeren in een samenhangende en integrale aanpak, van beleid, tot inkoop en 
toezicht, tot uitvoering en informatievoorziening. 
Wat levert het op

• Dienstverlening die aansluit op de leefwereld van de inwoners.
• Gemeenten voeren taken effectiever uit.
• Verminderen administratieve lasten
• Meer grip op de financiële lasten
• Verbeterde samenwerking in ketens en regio’s.

1 | Inclusieve samenleving



7/25

Grip op financiën

Gemeenten hebben te maken met oplopende tekorten in de 
jeugdzorg, Wmo en de budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG). 
Ze ervaren onvoldoende greep op zowel uitgaven als instroom. 
Om de regie van gemeenten te vergroten, creëren we overzicht 
op basis van data, brengen we sturingsmogelijkheden in kaart, en 
onderzoeken we welke voordelen bovenregionale samenwerking 
en inkoop opleveren. Ook geven we expertadvies met de 
Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein.

Zorg en Veiligheid

Gemeenten staan een afgestemde aanpak voor binnen de keten 
zorg en veiligheid; voor inwoners die zowel vanuit het zorg- als 
het veiligheidsdomein aandacht behoeven. Dat doen we met 
handreikingen, instrumentengidsen en leergangen waarmee 
we gemeenten adviseren over regels en privacyvraagstukken. 
We verbreden de inzet van het Verbindend Landelijk 
OndersteuningsTeam (VLOT), zodat wij binnen het zorgdomein 
gemeenten integraal kunnen ondersteunen.

Landelijke Coördinatie raamcontracten
Sociaal domein  

De VNG sluit namens alle gemeenten raamovereenkomsten af
voor zorgfuncties; onder meer om ervoor te zorgen dat zorg-
functies die weinig voorkomen niet verdwijnen. Het contract-
beheer wordt collectief verzorgd. Hierdoor kunnen gemeenten 
landelijke raamcontracten gebruiken voor specialistische 
ondersteuning.gemeenten integraal kunnen ondersteunen.

In de verslagperiode heeft de Visitatiecommissie 7 gemeenten 
gevisiteerd, waarmee het totaal aan afgeronde visitatietrajecten 
op 30 staat. Ook is er een tussenrapportage opgeleverd. 
Inmiddels voldoen 15 gemeenten aan de CoP datagedreven 
werken. Nog een aantal mooie mijlpalen zijn de totstandkoming 
van de leidraad voor gemeenteraden rondom Jeugd/Inkoop, de 
groeiende ketensamenwerking met zorgverzekeraars (40% van 
de regio’s heeft een samenwerkingsagenda), het visiedocument 
Gemeenten en GGZ en het boekje ‘Zo werkt het Sociaal domein’.

Het estafettestokje VLOT en evaluatierapport VLOT zijn 
opgeleverd. Samen met de ministeries van BZK, JenV en 
VWS is er een start gemaakt met de algemene HUB privacy 
en gegevensuitwisseling zorg en veiligheid. Verder zijn er 3 
regiopilots afgerond om bestuurlijke samenwerking Zorg en 
Veiligheid te versterken: in NHN/Kennemerland en Twente en 
de samenwerking Geweld Hoort Nergens Thuis. Het plan van 
aanpak uitvoeringsplatform sociaal domein is klaar en de opdracht 
is uitgezet. En er is een tweede druk verschenen van het boek 
‘Vangnet voor Victor’. 

Het plan van aanpak Aanbesteding 2023 wordt in september 2021
voorgelegd aan de commissie ter consultatie. In de eerste helft 
van 2021 heeft de speciale geschillencommissie 60 geschillen 
tussen gemeenten en aanbieders opgelost. Volgens de 
jaarrekening 2020 staan alle aanbieders er financieel goed voor; 
zij krijgen ondersteuning bij coronacompensatie. Het gaat om 
een totale jaaromzet van 135 miljoen euro. Er zijn 40 aanbieders, 
waarvan er in de eerste helft van 2021 met 35 is gesproken. In de 
tweede helft van 2022 moeten alle gesprekken afgerond zijn. Er is 
een start gemaakt met het afbouwplan vastgoed JeugdzorgPlus 
en de VNG heeft daarin een andere rol gekregen. 
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Projecten VWS en Jeugdbescherming

Zorg voor de jeugd is een programma van het ministerie van VWS, waarbinnen onder meer boven-
regionale afspraken worden gemaakt met aanbieders van specialistische jeugdzorg. De VNG onder-
steunt gemeenten bij het samenwerken met deze bovenregionale aanbieders. Het programma maakt 
niet alleen bovenregionale afspraken, maar voert ook regie bij dreigende schaarste of discontinuïteit. 

Ketenbureau I-Sociaal Domein

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein werkt samen met gemeenten en zorgaanbieders aan het structureel 
terugdringen van administratieve lasten in het sociaal domein. Onder meer door verbetering van de 
iStandaarden voor de berichtenuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders en de uitbreiding 
van dit berichtenverkeer. Het Ketenbureau voert regie op het beheer van het Gemeentelijke Gegevens-
knooppunt (GGk), dat alle gemeenten gebruiken voor de gegevensuitwisseling met zorgaanbieders in 
het sociaal domein.

Er is een bestuurlijk overleg gepland om het
beheer van het Digitaal Dossier Jeugdgezond-
heidszorg op orde te krijgen. Een mijlpaal gezien 
de complexiteit en lange doorlooptijden op dit
dossier. Het opnemen van een ‘informed consent’
binnen de Jeugdgezondheidszorg hoort hierbij 
en loopt op schema. Dat geldt ook voor de werk-
zaamheden voor de implementatie van de Wet
wijziging woonplaatsbeginsel. Vrijwel alle 
gemeenten zijn hiervoor bereikt, onder meer met
webinars over dit onderwerp. Verder is er een
plan van aanpak voor de invoering van de nood-
zakelijke wijzigingen rond de eigen bijdrage 
beschermd wonen (Wmo); doel is dat alleen 
gemeenten straks de gegevens aanleveren bij 
het CAK. 

In het kader van de informatievoorziening (IV) is 
er nog veel in onderzoek. Bijvoorbeeld naar de 
bestuurlijke (en financiële) borging van projecten 
voor Jeugdbescherming en Zorg&Veiligheid en 
een structurele IV-oplossing voor de keten Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 
De VNG heeft daartoe plaatsgenomen in de 
stuurgroep.

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het 
Inlichtingenbureau, het CIZ en VNG Realisatie 
hebben de ‘Wlz-toets’ voor gemeenten verbeterd. 
De toets de gemeente beter inzicht geven in een 
eventuele Wlz-indicatie. Deze vernieuwde dienst 
is 1 juli 2020 beschikbaar gekomen.
Er is veel behoefte aan het wegnemen van de 
diversiteit rondom productcodes en specificaties. 
Dat draagt alleen maar bij aan administratieve 
lasten. Daarom heeft het Ketenbureau een voor-
onderzoek gedaan om tot een goede probleem-
definitie te komen. 
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Werk en Inkomen 

Gemeenten werken aan dienstverlening die aansluit bij de leef-
wereld van inwoners en inwoners door hen zoveel mogelijk zelf 
de regie te geven. Met als doel om meer mensen aan het werk te 
krijgen. Hiervoor hebben gemeenten onder meer een moderne 
informatievoorziening nodig. Diverse projecten werken aan deze 
modernisering voor het domein werk en inkomen. 

Gemeenschappelijke Basisprocessen
Inkomen (GBI) 

Om de dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid te 
verbeteren, nemen gemeenten samen het initiatief om op basis 
van ervaringen oplossingen te bedenken die snel en eenvoudig 
toepasbaar zijn. Binnen de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen
worden per proces standaarden ontwikkeld die bijdragen aan de 
inkomensketen, zodat de uitvoeringskracht naar de inwoner wordt 
vergroot. 

Informatie Knooppunt Zorgfraude

Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) helpt gemeenten bij de 
bestrijding van fraude in het zorgdomein. Dat doen we met name 
door samen te werken met verschillende relevante partners en zo 
de gezamenlijke kennis en informatie te bundelen.

Kennis in de ketens op het gebied van werk, inkomen, schulden en 
inburgering is geborgd in het expertiseteam WISI. Zo kunnen
we alle ontwikkelingen volgen en ervoor zorgen dat ketenvoor-
zieningen als Suwinet aansluiten op de behoeften van de mensen 
op de werkvloer

Er zijn meerdere Voorlichtings- en implementatiesessies gereali-
seerd, onder meer de Instrumentengidsen Dennis en Eva en de 
programma’s Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) 
en UitwisselingsMechanisme Werk voor gemeenten (UMw). Ook 
heeft er kennisuitwisseling plaatsgevonden met K80- en M50-
gemeenten.  Een groot deel zijn gefinaniceerd met subsidies.

De overdracht van de GBI-producten naar de VNG is achter-
gebleven bij de verwachting. Verwacht was dat 80% van de 
producten gereed was, maar dat blijkt slechts 30% te zijn. 
Dit heeft geleid tot aangescherpte resultaten om ook daad-
werkelijk producten opgeleverd te krijgen in 2021 en ook wordt 
een analyse op de GBI Valuecase uitgevoerd.

Door de demissionaire status van het kabinet en het controversieel 
verklaren van het wetsvoorstel bevorderen samenwerking en
rechtmatige zorg (Wbsrz) is er vertraging opgetreden. Inwerking-
treding wordt nu niet voor 1 juli 2022 verwacht. Daarom doen we in 
2021 alleen het verkennende onderzoek (1e fase) ter voorbereiding 
op implementatie van de Wbrsz en de uitvoering van het nieuwe 
zaaksysteem van het IKZ. Het voorziene budget gaat hiermee van 
€ 300.000 naar €100.000.
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Programma Verbinden Schuldendomein

Het project Verbinden Schuldendomein ondersteunt gemeenten
bij de implementatie van een aantal belangrijke wetswijzigingen 
rond schuldhulpverlening. Deze wijzigingen hebben gevolgen
voor de gemeentelijke dienstverlening voor schuldenproblematiek.
Verder brengen we landelijke, lokale en regionale initiatieven rond 
de aanpak van schulden in kaart. We inventariseren, analyseren, en 
categoriseren. We zoeken naar mogelijkheden voor inhoudelijke 
verbinding. En we kijken welke activiteiten samengevoegd kunnen 
worden.

Er is in de verslagperiode een hele reeks initiatieven met succes 
gestart en/of afgerond die met subsidies zijn gefinancieerd. 
We noemen er een paar: het Steunpunt Hersteloperatie is in 
werking, het schuldenknooppunt is gelanceerd, de Rekentool 
schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) 
is live, er zijn service blue prints opgeleverd (waarin de GGU-
projecten zijn geplot), de Implementatieaanpak is voortgezet 
(handreikingen, webinars, bespreekuren, nieuwsbrieven), er 
zijn toolkits voor gemeenten ontwikkeld, de Suwinet-Inkijk voor 
schuldhulpverleners is gebouwd, en er zijn drie impactanalyses 
gedaan (Wgs, Wskd, Afwikkeling private schulden).
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De VNG ondersteunt gemeenten bij het goed kunnen uitvoeren van de 
Omgevingswet. Daarnaast ondersteunen we bij een aantal gemeentelijke taken 
die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. Daarbij stimuleren we de inzet van data 
science voor de (energie)transities in de leefomgeving. 

Wat levert het op
•  Een leefomgeving die duurzaam, inclusief en toekomstbestendig is.
•  Gemeenten kunnen sneller oplossingen inzetten voor de transitieopgaven.
•  De Omgevingswet wordt effectief uitgevoerd en aan inwoners wordt goede 

dienstverlening geboden.
•  Een Digitaal Stelsel Omgevingswet dat aansluit bij de behoeften van de 

gemeentelijke uitvoeringspraktijk. 

2 | Leefomgeving
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Omgevingswet en  DSO

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

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is 
uitgesteld. De nieuwe invoeringsdatum van 
1 juli 2022 biedt mogelijkheden om verantwoord 
van start te gaan met een werkend Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO). In het bestuurlijk 
overleg van oktober moet duidelijk zijn of de 
randvoorwaarden daartoe zijn ingevuld. Dit kan 
leiden tot een wijziging van deze status in Q3 
2021. Ondertussen is er hard gewerkt aan het 
DSO; er zijn onder meer acceptatie- en praktijk-
toetsen gedaan en het leveranciersmanagement 
is versterkt. Verder zijn er rond dit onderwerp 
tal van producten, diensten en voorlichtings-
activiteiten ontwikkeld. In de aansluitmonitor 
staat hoeveel overheidsorganisaties zijn aan-
gesloten op de oefenomgeving van het DSO.

Nog niet alle gemeenten zijn aangesloten op
DSO-LV (de Landelijke Voorziening van het
Digitaal Stelsel Omgevingswet). Dit heeft
meerdere oorzaken. Enerzijds door verlate
oplevering vanuit DSO-LV en de afhankelijkheid 
die softwareleveranciers hierbij ervaren. Ander-
zijds wordt de extratijd door softwareleveranciers 
ook gebruikt voor het doorvoeren van extra aan-
passing en/of productwijzigingen. Naast deze 
afhankelijk-heden kiezen sommige gemeenten 
vanuit het oogpunt van kostenreductie ervoor 
hun software later in productie te nemen.

Het uitstel van de invoering betekent ook 
herijking van de implementatieaanpak en langer 
doordraaien als programma. Dit bekent dat er 
op dit moment hogere kosten zijn dan begroot. 
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Transitieprojecten leefomgeving en energie 

Om gemeenten te ondersteunen bij hun opgaven in de energietransitie, klimaat en woningbouw 
worden vanuit de GGU diverse activiteiten ondernomen. Gemeenten worden ondersteund in het
oppakken van de brede Klimaatakkoordopgaven, door expertise te bundelen en een gemeenschap-
elijke kennisbasis te realiseren voor complexe vraagstukken, zoals energie-infrastructuren.

In het kader van de Datavoorziening Energie-
transitie Gebouwde Omgeving zijn de eerste
stappen gezet om de voorziening te verrijken
en gemeenten te ondersteunen in de uitvoering
van de Transitievisie Warmte en wijkuitvoerings-
plannen. Samen met IPO en rijk hebben we een
verkenning gedaan naar hoe gemeenten regionaal
invulling kunnen geven aan het programmeren 
van de energie-infrastructuur. Ook is er een task-
force ingericht met als speerpunt de regionale 
economie. Voor externe veiligheid en bodem 
hebben we informatieproducten ontwikkeld voor
een gezamenlijke bestuurlijke aanpak. Voor de
Omgevingswet is samen met I&W de opdracht-
verlening voor de vernieuwing kwaliteitscriteria 
(VTH) gerealiseerd. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering 
van het toezicht op de energielabel C-plicht in 
de kantoorsector. Er wordt nog onvoldoende 
voortgang geboekt door de sector. Met BZK 
proberen we hierin beweging te krijgen en VNG 
heeft de leden hierover geïnformeerd met een 
ledenbrief.
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Digitale Connectiviteit (5G)

De VNG meent dat de uitrol van 5G grote kansen biedt voor 
inwoners en bedrijven, maar dat het inpassen ervan in de infra-
structuur grote uitdagingen brengt voor gemeenten. Met het 
programma 5G en Digitale Connectiviteit werken we samen met 
BZK en EZK aan het zo optimaal mogelijk laten verlopen van de 
uitrol. Daarbij komen we als VNG op voor de belangen van de 
gemeenten als beheerders van de openbare ruimte. 

In de nieuwe Telecomwet die naar de Tweede Kamer is gegaan,
zijn veel van de kritiekpunten van de VNG verwerkt. De voor-
beeldnota gemeentelijk antennebeleid voor het Antennebureau 
is succesvol geactualiseerd. De volgende stap is het ontwikkelen 
van voorbeeldcontracten, proces, voorwaarden, et cetera. Ook 
het Antenneconvenant 2021-2025, waarin de afspraken staan 
tussen rijk, VNG en mobiele operators, is goed ontvangen. Verder 
hebben we zitting in de werkgroep vaste connectiviteit. De werk-
groep formuleert allerlei acties met het doel om de aanleg van 
nieuwe vaste telecomnetwerken soepel te laten verlopen. In de
verslagperiode is een VNG Forum gestart over 5G en FTTH 
waaraan al meer dan 200 gemeentecollega’s deelnemen. 
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WOZ-datacenter

Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 
bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken 
(woningen, bedrijfspanden, gronden et cetera) binnen de eigen 
gemeentegrenzen. WOZ-datacenter is de website met informatie, 
actualiteit en advies over de WOZ voor gemeenten. 

Per 1 mei zijn de taxatiewijzers voor waardepeildatum 1-1-2021
gepubliceerd. Ook is de Europese aanbesteding voor de taxatie-
wijzers 2022-2024 afgerond en is er in juli een nieuw rekenmodel 
geïntroduceerd voor de test met TIOX door gemeenten. In het 
eerste halfjaar van 2021 was het aantal bezoekers van de website 
iets hoger dan in dezelfde periode in 2020. 
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Samenwerkingsverband basisregistratie 
grootschalige topografie

De gezamenlijke bronhouders, verenigd in het Samenwerkings-
verband basisregistratie grootschalige topografie (SVB-BGT) werken 
dagelijks aan de volledigheid, actualiteit en uniformiteit van de 
BGT. Met als doel één eenduidige digitale kaart van Nederland. 

Sinds 2017 betaalt VNG vanuit het GGU fonds de contributie voor 
alle gemeenten voor het samenwerkingsverband van bronhouders 
voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT. De 
opbouw van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 
is in 2020 afgerond. Het samenwerkingsverband dat is opgericht 
voor de totstandkoming van de BGT en waarin VNG bestuurlijk 
vertegenwoordigd is, heeft besloten de organisatie af te bouwen 
uiterlijk per 31-12-2022 en taken over te dragen aan het Kadaster. 
Voor de  overdracht van het ICT-systeem naar het Kadaster zijn 
eenmalig additionele kosten verbonden (buiten de beheerkosten 
die al gedekt worden door de reguliere contributie). 
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Gemeenten hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met uitvoerings-
vraagstukken op het vlak van lokaal bestuur, lokale democratie, veiligheid en 
recht. Vanuit de GGU ontplooien we diverse activiteiten om te ondersteunen 
bij het oplossen van deze vraagstukken. 

Wat levert het op
• Een sterke lokale democratie. 
• Een sterk en weerbaar lokaal bestuur. 
• Een open overheid tegen aanvaarbare uitvoeringskosten.
• Gemeenten kunnen digitaal vergaderen en besluiten nemen.
• Gemeenten gaan ondermijning tegen.

3 | Democratisch besturen
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3 | Democratisch besturen

Een aantal voorgenomen projecten/onderzoeken (Ondermijning 
en electronisch stemmen) starten later dit jaar en zullen daarom 
deels doorschuiven naar 2022.   

Transitieprojecten Lokale democratie, 
Veiligheid en Recht

329 gemeenten deelden verkiezingsuitslagen via Diginetwerk
We zijn verdergegaan met de ontwikkeling en uitrol van de 
Quickscan Lokale Democratie. Twee keer hielden we een 
Raad op Zaterdag, een programma speciaal voor raadsleden, 
commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, 
griffiers en griffiemedewerkers. Digitale veiligheid wordt steeds 
belangrijker, waardoor we meer aandacht bemerken voor OOV-
bevoegdheden in het digitaal domein. De transitie Regionaal 
Samenwerking is onderweg en we werken aan een actieagenda 
handhaving. Dat heeft geleid tot meer inzicht in projecten en 
resultaten. 
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4 | Informatiesamenleving
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4 | Informatiesamenleving

4.1 | Gemeenten als één: gezamenlijke basis en dienstverlening

Gemeenten willen meer flexibiliteit in hun informatievoorziening en dienstverlening, zodat ze sneller kunnen 
inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Ze willen een moderne, toekomstbestendige en veilige digitale 
dienstverlening die mensgericht, regelarm, duidelijk, snel en zeker is. In de GGU wordt gewerkt aan een 
gezamenlijke basis in de informatievoorziening, die aan deze eisen voldoet.

Wat levert het op
• Gemeenten maken dienstverlening voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk, ook voor inwoners die digitaal 

mindervaardig zijn. 
• Regie over het gebruik van gegevens.
• Gemeenten passen de nieuwe informatiekundige visie toe door een informatiearchitectuur en bijbehorende set 

van standaarden.
• Aansluiting op de componenten van de GDI.
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Common Ground

Gemeenten hebben behoefte aan een informatielandschap dat hen 
in staat stelt om snel en betaalbaar te innoveren en dat een basis 
biedt om sneller in te spelen op maatschappelijke vraagstukken. 
Daarom werken zij samen met publieke en private partijen aan de
realisatie van een informatiekundige visie die een goed beschikbare,

toegankelijke en veilige gemeentelijke informatievoorziening
oplevert: Common Ground. Essentieel hierin is het principe van het 
splitsen van data en processen, waarbij gemeenten samen met hun 
partners willen komen tot een overheidsbreed gegevenslandschap 
en de bijbehorende standaarden en afspraken.

Het onderzoek naar Public Ground afgerond. Het onderzoek moet
inzichtelijk maken hoe verschillende initiatieven bij publieke 
partners beter met elkaar verbonden kunnen worden (afspraken-
stelsel omtrent datadeling). De routekaart Common Ground met
verbinding aan de maatschappelijke opgaven is besproken met
College van Dienstverlening. Intussen groeit het Common Ground
portfolio gestaag. Onder andere met Haven, NLx (inlclusief de
vernieuwde website nlx.io), de toepassingen Signalen, Registratie 
Vakantieverhuur en Huishoudboekje (in de beheerfase). En 
ontwikkelteams werken momenteel aan 25 nieuwe toepassingen
volgende principes van Common Ground. De Componenten-
catalogus en de online community kennen beide een flinke groei.

Het Groeipact Common Ground is inmiddels door 118 deelnemers 
ondertekend en er zijn twee strategische tafels georganiseerd met 
elk meer dan vijftig deelnemers. 
Er is een GGU-sourcingsstrategie geformuleerd en een standpunt 
open source software die zijn opgenomen in de GGU-governance. 
Ook zijn er standaard inkoopeisen voor Common Ground geformu-
leerd; die liggen voor ter besluitvorming. 

Er is veel gebeurd met (potentiële) leveranciers. Onder andere met 
Khonraad (SLM-onderzoek), Centric, TSS, Pink, Vicrea en Visma 
(rondetafels met de landendirecties). Ook met de verschillende 
koepels ((VIAG, IMG, CIO-Beraad) gebruikersverenigingen (Centric 
en Pink) en brancheverenigingen (NLDigital, GeoBusiness) is 
geregeld overleg geweest. 
Met marktpartijen zijn consultaties uitgevoerd over onder andere
het standpunt Open Source, de API-ontwikkelagenda en specifieke 
API’s. Ook is er stakeholdermanagement ontwikkeld voor API-
standaarden. 
Er is veel samenwerking georganiseerd tussen gemeenten en
leveranciers op programma’s en projecten als DSO, Wet inburgering, 
Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid, Huishoudboekje, Registratie 
Vakantieverhuur en Signalen.

Er is nieuwe koers ingezet voor Common Ground, maar dit is nog 
niet bij iedereen bekend, zowel binnen de VNG als bij partijen 
daarbuiten.
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Dienstverlening – begrijpelijk en
toegankelijk

Gemeenten willen hun dienstverlening aan inwoners en ondernemers 
vereenvoudigen en inclusief maken in een samenleving die steeds 
complexer wordt. Ze hebben behoefte aan doorbraken op het 
terrein van betere dienstverlening en aan meer gebruiksgemak 
voor inwoners. Daarvoor worden binnen de GGU verschillende 
instrumenten ontwikkeld.

Op de ALV van juni 2021 zijn vier winnaars van de competitie 
Gemeentedelers gelauwerd. Aan Gemeentedelers, met als 
doel het delen van goede voorbeelden over de gemeentelijke 
domeinen heen, deden 48 initiatieven mee. Het Aanjaagteam 
digitale toegankelijkheid is van start gegaan en er zijn proeftuinen 
uitgewerkt rondom de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk 
verkeer die in 2022 in werking treedt. Er zijn verschillende 
goedbezochte sessies georganiseerd rond de omnichannel 
aanpak en ondernemingsdienstverlening. 
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De standaardverklaring API-standaarden voor Zaakgericht Werken 
en GIBIT zijn via een ledenbrief onder de aandacht van bestuurders 
gebracht. Steeds meer gemeenten en leveranciers starten met de 
implementatie. 

De volgende API-standaarden zijn ontwikkeld tot kandidaat release:
drie Haal Centraal API’s (BRP-bevragen, BRK-bevragen, BAG-
bevragen), Regels bij Activiteiten (Omgevingswet), Open Raads-
informatie (tbv Wob) en Overige Objecten Registratie (ontwikkeld 
door gemeenten).

Het standaardisatieproces voor API-specificaties en de ontwikkel-
agenda API-standaarden zijn beschikbaar en er is een plan voor de
referentie-architectuur voor het werken met API’s. Gemeenten zijn

via het CIO-Beraad gevraagd deel te nemen met hun best practices. 

We zijn gestart met een praktijkbeproeving functionele standaard 
en een berichtenstandaard: een lokale proef bij een gemeente 
en een landelijke proef samen met Logius. Samenwerking met de 
Waarderingskamer, Kadaster, KvK, RvIG en Basisregister Inkomen 
wordt onderzocht.

Gemeenten staan voor wat betreft de bereikbaarheid van websites 
via IPv6 bovenaan. Voor wat betreft e-mail is er nog veel werk te 
verzetten.
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Architectuur en standaarden Gemeenschappelijk Digitale
Infrastructuur

Voor het goed uitvoeren van taken, hebben gemeenten een 
informatievoorziening nodig waarin ze soepel met elkaar en met 
andere overheden kunnen communiceren en samenwerken. 
Bijvoorbeeld bij het automatisch uitwisselen van gegevens. 

Daarom wordt er in de GGU gewerkt aan een nieuwe en gedeelde 

informatie-architectuur, die op een verantwoorde en consistente 
wijze door leveranciers van gemeentelijke systemen wordt onder-
steund. Dat is een opgave die veel vraagt van gemeenten, 
leveranciers en de partners in de digitale overheid. Naast deze 
vernieuwing wordt de huidige referentie-architectuur, inclusief 
standaarden en voorzieningen, nog 5 tot 10 jaar onderhouden. 

Gemeenten hebben behoefte aan een controleerbare, veilige, 
snelle en betrouwbare cloudomgeving voor grootschalig en 
intensief gebruik. GGI-Netwerk en GGI-Veilig leveren deze infra-
structuur en bijbehorende voorzieningen. Gemeenten kunnen 
gebruikmaken van de contracten die in dit kader met leveranciers 
zijn gesloten. Dankzij de gezamenlijke aanbesteding voor GGI 
kan dit tegen lagere kosten en met een betere functionaliteit dan 
voorzieningen die gemeenten afzonderlijk organiseren.

We leverden een conceptueel model (inhoud) op en een architectuur-
schets (ICT-functies) voor de samenhangende objectenregistratie 
(SOR); dit als basis voor bestuurlijke besluitvorming over de door-
ontwikkeling van enkele bestaande basisregistraties. Daarnaast 
maakten we een inkoopleidraad beeldmateriaal (luchtfoto’s) en 
een controlehandleiding die gemeenten direct kunnen gebruiken. 
En het vermelden meer dan waard: team GDI adviseerde de 
gemeente Rotterdam over het inlogvraagstuk voor de digitale 
balie. Rotterdam werd hiermee winnaar in de competitie 
Gemeentedelers. Nog een paar GDI-successen: in de periode 
januari-april 2021 waren er 7 miljoen DigiD inlogs bij gemeenten 
en in Q1 2021 waren er 320 miljoen bevragingen van de Basis-
registratie Adressen en Gebouwen.
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We hebben een interbestuurlijke datastrategie vastgesteld en 
daarnaast meerdere programma’s, projecten en producten (door)
ontwikkeld en opgeleverd. Onder meer het coronadashboard, de 
Datavoorziening Onrechtmatigheden Op de Kaart (ondermijning),
de Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving,
Dashboard Nieuwe kwetsbaren (met het CBS), Waarstaatjegemeente 
(o.a. Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en Lokale Monitor 
Wonen). Het Wmo-voorspelmodel wordt getest door een aantal 
koplopergemeenten. 
Binnen het project Grip op Informatie zijn meerdere proeftuinen 
en kennissessies georganiseerd ter voorbereiding op de Woo. Het 
kennisnetwerk Data startte meerdere sessies en kennisdelingen. 
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4 | Informatiesamenleving

4.2 | Datagestuurde samenleving en sturingsinformatie

In de informatiesamenleving zijn steeds meer data en datatech-
nologie beschikbaar. Dat biedt mogelijkheden bij het oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd brengen de 
toename van data en nieuwe toepassingen risico’s met zich mee.
Daarnaast moeten gemeenten zelf transparanter worden over 
hun data. Nieuwe wetgeving, zoals het wetsvoorstel Wet open 
overheid (Woo), dwingt actieve openbaarmaking af. Deze uiteen-
lopende aspecten van de datagedreven samenleving en sturings-
informatie pakken gemeenten collectief op binnen de GGU.

Wat levert het op
•  Toepassing data-science toe om maatschappelijke vraagstukken 

op te lossen.
• Gemeenten kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen 

rond de openbaarmaking van data.
•  De informatiehuishouding op orde.
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4 | Informatiesamenleving

We hebben een reeks aan diensten en producten opgeleverd. 
Onder meer: de toolkit ‘Behaviour by Design’, de nieuwe 
versie van de standaard Verwerkingsovereenkomst, de nieuwe 
ENSIA- tool en de nieuwe IRPA-tool. Ook op het gebied van 
communicatie en kennisdeling is veel gebeurd in de vorm van 
webinars (Online monitoring), de cybertafel, de voorbereiding op 
de oefenweek, interviews in de vakbladen, bijeenkomsten van de 
IBD met gemeentesecretarissen en expertmeeting en gesprekken 
met burgemeesters. In het kader van lessen uit de hack bij Hof 
van Twente zijn door de IBD 10 sessies georganiseerd met 100 
deelnemers.
En in het kader van GGI-Veilig zijn er 6 nieuwe gemeenten 
aangesloten op SOC/SIEM. Tot slot is er een onderzoek gestart 
naar toekomstsscenario’s voor digitalisering en de rol van 
gemeenten daarin. 

In 2021 startten we ook verschillende activiteiten om de digitale 
agenda inhoudelijk verder vorm te geven. Bijvoorbeeld met een 
verkenning ‘risicoaanpak maatschappelijk relevante processen’ 
met ketenpartners en gemeenten. Heel actueel is de IBD-pilot 
‘verbreding crisisrespons’ op basis van de evaluatie van de hack 
bij Hof van Twente. We willen ook sterker inzetten op bestuurlijke 
coördinatie rond digitale veiligheid met alle departementen (zie 
ook pamflet cyberburgemeesters). Samen met het ministerie van 
Justitie en Veiligheid werkt de VNG aan de aanpak van online 
aangejaagde ordeverstoringen. 

Gemeenten maken vanaf 5 juli gebruik van de nieuwe ENSIA-
tool voor de verantwoording over informatiebeveiliging en 
datakwaliteit. Deze verantwoording verloopt via de ‘Eenduidige 
Normatiek Single Information Audit’ (ENSIA).
De tool is volledig vernieuwd en gemoderniseerd. Gemeenten 
hebben met de nieuwe tool meer mogelijkheden voor 
overzichten en rapportages. Bovendien is in de nieuwe 
tool ruimte voor toekomstige ontwikkelingen zoals nieuwe 
verantwoordingsgebieden.

Uit de gesprekken met de burgemeesters komt haar voren dat 
er nog veel terrein te winnen is op het gebied van de kennis en 
bewustwording rond digitale veiligheid.
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4.3 | Digitale veiligheid

Op alle beleidsterreinen wisselen gemeenten informatie uit. 
Binnen de eigen organisatie, maar ook daarbuiten. De beveiliging 
hiervan moet adequaat georganiseerd zijn. Gemeenten willen 
uiteraard zorgvuldig omgaan met de (persoons)gegevens 
die inwoners hen toevertrouwen. Door samen te werken in 
informatieveiligheid en privacy bundelen we schaarse kennis en 
expertise. De informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft hierin een 
belangrijke rol.

Wat levert het op
•  Bescherming van de gegevens van inwoners en bedrijven.
•  Verhoging digitale weerbaarheid.
•  Afspraken met leveranciers over het veilig verwerken van data 

door de inzet van standverwerkersovereenkomsten.
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5 | Uitvoering
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Service centrum 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 we vrijwel altijd de regie over het beheer, en wordt het 
beheer zelf aan derden uitbesteed. Verder houdt het SCG zich 
bezig met het onderhouden van contacten met leveranciers, het 
ervoor zorgen 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.
Naast de efficiencyvoordelen zit aan de bundeling van de 
gemeentelijke vraag het voordeel dat we voorzieningen meer in 
samenhang inkopen en zo een beproefde aanpak vaker kunnen 
gebruiken. 
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5.1 | Realisatie en beheer

Gemeenten besteden gemiddeld bijna de helft van hun budget 
aan inkoop. Aanbesteding heeft daardoor een grote impact op de 
organisatie. De landelijke Actieagenda Beter Aanbesteden biedt 
gemeenten actiepunten om tot een beter aanbestedingsproces 
te komen. En wat we als gemeenten collectief voor elkaar krijgen, 
moeten we ook beheren. Bijvoorbeeld collectieve contracten en
gezamenlijke ingekochte diensten als telefonie en printers. Om 
ervoor te zorgen dat gemeenten daar echt de vruchten van plukken,
 voeren we een gezamenlijk beheer. 

Wat levert het op
• Gemeenten kunnen langere tijd de collectief ontwikkelde 

voorzieningen blijven gebruiken die op basis van behoefte 
worden doorontwikkeld.

• Versterken van de positie tegenover leveranciers.
• Een samenhangend portfolio waarvan de onderdelen elkaar 

versterken.
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In de eerste helft van 2021 zijn 187 gemeenten 
zijn aangesloten op GGI-Veilig. In maart waren
er landelijke verkiezingen en bijna een derde
van de stem stembureaus heeft toen gebruik-
gemaakt van de StembureauApp; 329 gemeenten 
(93%) hebben de verkiezingsuitslagen gedeeld 
via Diginetwerk. Het contract voor GT 14+, één
telefonische ingang voor gemeenten, is afgesloten 
en in beheer en datzelfde geldt voor het contract 
met Microsoft, waarmee gemeenten onder 
collectieve voorwaarden producten en diensten 
van Microsoft kunnen aanschaffen. Daarentegen 
is GT EUD (voor end user devices stopgezet. 
De stand voor GT Mobiel 3 staat op 400 
inschrijvingen. De evaluatie GT (gemeentelijke 
telecom) is uitgevoerd en de adviezen die 
daaruit voortvloeien worden opgevolgd. 

In het eerste halfjaar van 2021 zijn de volgende
17 analyses volledig afgerond: Condoleancebrief 
nabestaanden, Verbreding beslagregister, 
Uitvoeringskracht, Register externe veiligheids-
risico’s, Wet dgitale overheid (3 regelingen); Wet 
aanpak multiproblematiek sociaal domein; Wmo 
voorspelmodel; Generieke datavoorziening; GBI,
Wet kind draagmoederschap en afstamming; 
SDG’s (Sustainable Development Goals), Uitvoer-
baarheid coronamaatregelen; Quarantaineplicht 
inreizigers, Sensorenregister, Gem-chatbot, 
Testuitslag aan de balie en Schuldenaanpak 
toeslagen. Daarnaast zijn er in diezelfde periode 
11 analyses gestart: 
Besluit digitale toegankelijkheid, DigiD subtstan-
tieel aan de balie, DigiD Hoog; Haal Centraal; 
Toepassingsprofiel Omgevings-documenten 
(TPODS), Visitatiecommissie sociaal domein, 
Landelijke aanpak adreskwaliteit, Overgang 
Jeugd GGZ- WLZ, Aanpassing programmatuur 

vaststellen verkiezingsuitslag, Leerbaarheidstoets 
inburgering en de Blauwe Knop. Voor alle mini-
steries zijn analyses gedaan

Wanneer in een analyse aanvullende wensen naar
boven komen op ICT-vlak (bijv. regie op gegevens
door de burger mogelijk maken, inzage gegevens
door professional) is reactie vanuit Ministeries 
te vaak op de lange baan schuiven functionele 
wensen onder het mom van complexiteits-
reductie.

Er zijn een aantal issues rondom GT-Print en 
GT Connect die veel aandacht vragen en 
ook impact op de dienstverlening richting 
gemeenten.
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5.2 | Inkoop en beheer

Gemeenten kunnen voor een aantal collectieve diensten terecht bij VNG Realisatie en de VNG.
Zij worden daarmee ontzorgd op het vlak van inkoop en contractbeheer. Meer dan 90% van de
gemeenten doet mee aan deze gezamenlijke inkoop van diverse voorzieningen, zoals dataverbin-
dingen en licenties. Door gezamenlijk aan te besteden kunnen gemeenten meer eisen stellen en 
geld besparen.

Wat levert het op
•  Besparing van 300 miljoen euro aan kosten over een periode van zes jaar.
•  Meer kwaliteit, functionaliteit en betere prestaties tegen lagere kosten.

5.3  | Uitvoerbare wetgeving / Duiding en analyse

Duiding en analyse zijn nodig om te beoordelen of producten en diensten op ICT-gebied voldoen of 
dat gemeenten aanvullende wensen hebben. De VNG wil daar een grotere rol in spelen en voor de 
inkopers ‘de logische partij’ daarin zijn.  Daar zijn nog interbestuurlijke afspraken voor nodig (met de 
ministeries), waarin onder meer de rol van de VNG bij het doen van uitvoeringstoetsen expliciet is 
opgenomen.   
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5 | Uitvoering

Er is een flink aantal innovaties uitgevoerd. De 
Stadspas op de Mijn Omgeving wordt volledig 
Common Ground en het resultaat komt voor alle 
betrokken 40 gemeenten beschikbaar. De eerste 
demo Digital Twin is georganiseerd (met het 
Interprovinciaal Overleg, het Waterschapshuis, 
Digicampus en VNG Realisatie) en er is met 
73 deelnemers aan een coalitie gebouwd. De 
bijbehorende strategie is vastgesteld door de 
Commissie Informatiesamenleving.
Samen met het IPO hebben we de Dutch Societal 
Innovation Hub (DSIH) opgericht. Dit is een 
landelijk consortium, opgebouwd uit vijf regionale
ecosystemen: Digicampus, Smart Public Services 
Lab, Gemeente Rotterdam, Urban Development 
Intiative, Data en Kennishub Gezond Stedelijk 
Leven. Doel is de ontwikkeling van de regionale 
economie door digitale innovaties op het gebied 

van publieke diensten. De agenda voor de Smart 
Society is gereed, er is een toetsingskader voor 
gemeenten met kansrijke oplossingen en tools. 
Op het gebied van het sociaal contract, digitale 
grondrechten en ethiek is de Code Goed 
Digitaal Openbaar Bestuur ontwikkeld, in het 
OBDO (Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale 
Overheid) is de denktank openbaar bestuur 
opgezet, en er is een kerngroep en community 
van ethische commissies gevormd.

Er is flink wat vertraging bij de aanvraag Europese 
subsidie; dat leidt tot aanpassing van de doel-
stellingen uit het jaarplan bijvoorbeeld bij de
inzet op de platformstrategie en de 
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5.5 | Innovatie

Om te blijven aansluiten op de verwachtingen van de samenleving, moeten gemeenten innoveren. 
Pilots die een meerwaarde hebben voor alle gemeenten, schalen we op. Daarbij sluiten we aan op 
lokale initiatieven. Met nieuwe producten en diensten dragen we bij aan de ontwikkeling van een 
gezamenlijk gemeentelijk portfolio. We werken samen met gemeenten, koplopers en slimme volgers, 
en sluiten aan op Europese coalities en platforms. 

Wat levert het op
•  Gemeenten zetten innovaties in om maatschappelijke opgaven te realiseren.
•  Gemeenten spelen een actieve en richtinggevende rol in de snel veranderende samenleving.

Er is een koppeling van de VNG-governance aan 
de Ministeriële Commissie Uitvoering (MCU) die 
werkt aan een werkagenda voor de uitvoering. 
Verder is er een bestuurlijke prioritering Common
Ground via het WISI-domein en Burgerzaken en
er is verbinding gelegd tussen het College van
Dienstverleningszaken CvD) met alle VNG-com-
missies. Binnen de Taskforce Samen Organiseren 
is een reflectiefase gestart over de eigen rolop-
vatting en positie in de verschillende netwerken. 
Ook zijn er  meerdere bezoeken gebracht, onder
meer aan De kring Arnhem-Nijmegen, Zeeland,

VNG Drenthe en de vakgroep IMG (informatie-
management).

Een aanpak voor generieke implementatie 
ondersteuning/kenniscentrum implementatie is 
nog niet goed van de grond gekomen. 

5.4  | Samen organiseren en implementeren

Samen werken aan één krachtige lokale overheid is het antwoord van gemeenten in deze tijden van 
snelle digitalisering. Door samen te werken kunnen we de uitvoerbaarheid vergroten.

Wat levert het op
• Gebruik van collectief ontwikkelde proposities.
•  Gemeenten verbeteren landelijke wet- enregelgeving om de uitvoerbaarheid te vergroten.

De manier waarop de gezamenlijke producten en diensten binnen de GGU tot stand komen en uiteinde-
lijk door alle gemeenten in gebruik worden genomen, vraagt om een integrale blik en aanpak over de
diverse prioriteiten heen. Zo wordt herkenbare en effectieve gezamenlijke uitvoering mogelijk. De VNG
faciliteert dit door het ophalen van vraagstukken, het organiseren van netwerken, kennisdeling en het 
bieden van opschalingscapaciteit. Ook de ondersteuning van de Taskforce Samen Organiseren en het 
College van Dienstverleningszaken valt onder deze prioriteit.
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