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Samenvatting

In de ALV van juni 2015 hebben gemeenten de beweging die zij in vorige jaren begonnen met
kracht doorgezet. ‘Samen doen wat samen kan’ is het motto waaronder de Nederlandse
gemeenten hun krachten als meest nabije overheid voor inwoners en ondernemers willen
bundelen. Op het vlak van dienstverlening en de daarbij horende informatievoorziening is deze
krachtenbundeling vormgegeven in de Digitale Agenda 2020.
Om ook in 2017 de ambities van de Digitale Agenda waar te maken, vragen wij de ALV om in te
stemmen met een aantal uitnames uit het Gemeentefonds en met de Position Paper Privacy.
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Geacht college en gemeenteraad,
In de ALV van juni 2015 hebben gemeenten de beweging die zij in vorige jaren begonnen met
kracht doorgezet. ‘Samen doen wat samen kan’ is het motto waaronder de Nederlandse
gemeenten hun krachten als meest nabije overheid voor inwoners en ondernemers willen
bundelen. Op het vlak van dienstverlening en de daarbij horende informatievoorziening is deze
krachtenbundeling vormgegeven in de Digitale Agenda 2020. Hiermee willen we als gemeenten
drie ambities realiseren:
1. We nemen open en transparant deel aan de participatiesamenleving;
2. Dat doen we door als één efficiënte overheid te werken;
3. We werken massaal digitaal en leveren maatwerk lokaal.
Om ook in 2017 de ambities van de Digitale Agenda waar te maken, wordt de ALV gevraagd:
1. In te stemmen met de projecten Digitale Agenda 2017, gefinancierd middels een uitname
uit het Gemeentefonds van €560.000 in 2016 en €20.260.000 in 2017;
2. In te stemmen met de voorbereiding voor het uitwerken van een uitvoeringsstructuur op
coöperatieve basis voor collectieve informatievoorzieningen en dienstverlening inclusief
governance en wijze van financiering. Met de financiering van de kosten in 2016 (ter
voorbereiding van nadere besluitvorming in de BALV) en voor de uitvoering van de
collectivisering in 2017 middels een uitname uit het Gemeentefonds van €550.000 in
2016 en €2.000.000 in 2017;
3. In te stemmen met de uitvoering van het project informatievoorziening Omgevingswet
gefinancierd middels een uitname uit het Gemeentefonds van €1.650.000 in 2016 en
€1.950.000 in 2017;
4. In te stemmen met de Position Paper Privacy.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Mr J.H.C. van Zanen
Voorzitter VNG
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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