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Begeleidende notitie IV & ICT Beleidsplan       15 december 2011 

Deze begeleidende notitie is gemaakt om snel een oordeel te kunnen vormen over het 

hoe en waarom van het Hillegomse beleidsplan informatievoorziening en informatie- en 

communicatietechnologie 2011-2014 (afgekort het IV & ICT beleidsplan 2011-2014).  

Op 8 december heeft Wethouder van Rijnberk, samen met medewerkers een 

informatieavond gehouden, met als doel om de aanwezige raadsleden meer 

achtergrondinformatie te geven over het hoe en waarom van het beleidsplan. De avond 

kende een plenaire bijeenkomst en drie thema sessies, gebaseerd op de pijlers 

Dienstverlening, Informatievoorziening en Techniek.  

De verdere behandeling van het IV & ICT beleidsplan gaat volgens de gebruikelijke 

proces. Het voorstel is aangeboden aan de agendacommissie en zal naar verwachting,  

in een raadsbijeenkomst behandeld worden in Januari. 

1. Wat is het IV & ICT beleidsplan? 

Het IV en ICT beleidsplan is nodig om voor de komende 3 jaar duidelijke kaders te 

bepalen voor de uitvoering van onze taken, bestaande projecten en nieuwe projecten. 

Ten tweede garanderen we aansluiting op de doelstelling van de organisatie en bestuur. 

Door middel van dit beleidsplan informeert het college de raad over (een deel van) de 

bedrijfsvoeringstaken. Dit is een onderdeel dat zich vaak buiten het directe gezichtsveld 

van ons bestuur afspeelt. In de diverse P&C documenten geven we wel informatie over 

dit onderwerp, maar niet erg uitgebreid. 

2. Waarom maken we dit plan? 

De aanleiding voor dit beleidsplan is dat het recente beleidsplan Informatie- & 

Automatiseringsbeleid 2006-2010 is verlopen. We maken al sinds eind jaren negentig 

van de vorige eeuw I&A beleidsplannen. Toen wij aan de slag gingen met de herziening 

van het plan, kregen we van verschillende kanten signalen dat er  meer nodig was. 

Vanuit de organisatie was de roep om een verdergaande integratie van 

informatievoorziening en ICT te realiseren. De rijksoverheid stuurt meer aan op 

integratie van gegevens, digitalisering en informatieverstrekking binnen een duurzaam 

beveiligde omgeving. Recent heeft Minister Donner de I-strategie voor de overheid 

gelanceerd, waarbij deze elementen prominent aan bod komen. 

We zijn medio 2010 gestart met het formuleren van een nieuwe visie op I&A. Hiervoor is 

samen met diverse mensen binnen en buiten de organisatie gesproken om tot een 

gedragen resultaat te komen. De visie op IV en ICT is gebaseerd op 4 uitgangspunten: 

1. Informatievoorziening is de kern van onze bedrijfsvoering 

2. Hillegom gaat van papier naar digitaal 

3. Flexibele ICT, open standaarden, toekomstbestendig 

4. Helder benoemen van verantwoordelijkheid en deskundigheid 
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Deze visie is van belang omdat het als basis dient voor alle activiteiten die wij (gaan) 

ondernemen in onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Dat geldt onder andere voor 

vervangingsinvesteringen in software, uitvoering van het NUP programma, invoering van 

nieuwe uitvoeringswetten zoals de WABO en daarmee ook voor de ontwikkeling van 

onze dienstverlening naar onze inwoners en interactieve beleidsvorming. 

 

3. Welke argumenten zijn er om dit beleidsplan vast te stellen? 

I. Verbetering dienstverlening  

Uitvoering van de in het plan genoemde projecten draagt bij aan de interne 

informatie en gegevenshuishouding. Het betreft een kwaliteitsverbetering 

waardoor het klantcontactcentrum, de medewerker, management en bestuur 

beter ondersteund worden. Uitvoering leidt tot verbetering van de 

dienstverlening en is nodig voor een efficiënte elektronische dienstverlening. Dit 

is een onderdeel van het Collegewerkprogramma. 

II. Van papier naar digitaal 

De behoefte en vraag om meer en meer digitale ontsluiting van informatie is 

groot en groeit nog steeds. De maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen gaan snel. Om mee te kunnen groeien zullen we moeten 

investeren in die ontwikkeling. Waarbij wij bijzondere aandacht hebben voor de 

beveiliging van informatie en gegevens. 

 

III. Landelijke ontwikkelingen 

Het belang van de ontwikkelingen „Concept Antwoord©‟ en NUP in zijn 

algemeenheid wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Kwaliteits Instituut Nederlandse 

Gemeente en vele grote en kleine gemeenten onderschreven. Dit geeft dit streven 

(naar een e-overheid) het nodige gewicht en een moreel verplichtend karakter. 

Om aansluiting te vinden bij deze landelijke ontwikkelingen zijn extra 

investeringen nodig. Dit wordt ondersteund door het besluit om over te gaan tot 

voorfinanciering zoals in de septembercirculaire opgenomen (zie het 

raadsvoorstel). 

IV. Wettelijke verplichtingen 

a. Het Stelsel van Basisregistraties (ook onderdeel van het NUP) draagt bij aan de 

verbetering van zowel interne als externe gegevensuitwisseling en koppeling 

met andere overheden. Dit stelsel leidt niet alleen tot verbetering van de 

dienstverlening van de algehele overheid, maar helpt ook bij zaken als 

fraudebestrijding en openbare veiligheid. Invoering van het Stelsel van 

Basisregistraties is wettelijk verplicht gesteld. 
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b. Het hebben van een goede, geordende en toegankelijke 

informatievoorziening is een wettelijke verplichting die voortkomt uit de 

Archiefwet 1995 waaraan de gemeente blijvend moet voldoen. De gemeente 

is verplicht om die informatie duurzaam te bewaren die nodig is om haar 

handelen te verantwoorden. Om aan deze wettelijke verplichting te blijven 

voldoen moet het digitaal archief verbeterd worden. 

 

4. Wat is de inhoud van het IV &ICT beleidsplan? 

Het Beleidsplan IV & ICT benoemt concrete activiteiten die nodig zijn om genoemde 

doelstellingen te realiseren. Dit leidt tot een nauwkeuriger raming van middelen en vormt 

de onderbouwing voor te reserveren budgetten. Zoals in het collegewerkprogramma 

opgenomen, was in 2010 een deel van de benodigde middelen voorzien. In de kadernota 

2012 werd om aanvullende middelen gevraagd. Op dat moment was de onderbouwing 

voor de gevraagde budgetten nog onvoldoende en is besloten om de aanvullende 

middelen nog niet toe te zeggen. 

Kort en eenvoudig zijn de complexe activiteiten zoals opgenomen in het beleidsplan 

terug te brengen tot 6 aandachtsgebieden.  

a. De digitale weg is opengesteld 

b. Papier als basis voor het werk, leidend in de dossiervorming 

c. Veilig beheer van gegevens en informatie van en over burgers en bedrijven 

d. Veelal volgens individuele voorkeur en structuur werken aan stukken 

e. Burgerparticipatie en interactieve besluitvorming 

f. Experimenteren met sociale media 

We hebben een analyse gemaakt op deze 6 aandachtsgebieden  

 van de huidige situatie,  

 de gewenste situatie en  

 als resultaat de kloof inzichtelijk gemaakt. 

Tevens hebben een toekomstbeeld opgenomen om en doorkijkje te bieden na 2014. Het 

overzicht op bijlage 1 van deze notitie maakt dit inzichtelijk. 

Hierdoor hebben wij goed inzicht in de activiteiten die wij moeten gaan ondernemen, 

om op het gewenste niveau uit te komen. Die activiteiten en de bijhorende noodzaak 

staan in Bijlage 5 van het Beleidsplan IV en ICT 2011-2014. Conform dit 

projectenportfolio gaan wij de komende drie jaren de projecten uitvoeren. 
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5. Wat krijgen we dan? (en wat niet?) 

Kunnen we dan ook morgen beginnen met de Ipad?  

Morgen is nog niet mogelijk, we leggen hiermee wel een goede (technische basis 

neer. Er is meer nodig dan een ICT infrastructuur en een gedigitaliseerde 

informatievoorziening. Het beheer en onderhoud van de Ipad is daar een 

voorbeeld van, maar ook aanpassingen in de vergoedingenregeling is hiervoor 

nodig. Om nog maar niet te spreken over de lastigste aspect van ieder 

veranderingsproces, het gewenste gedrag. Inmiddels is een werkgroep bezig met 

de uitvoering van de bestuursopdracht papierloos werken, die de verschillende 

aspecten gaat uitwerken in een businesscase. 

Hoe zit het dan met Het Nieuwe Werken?  

Het nieuwe werken is meer dan alleen aanpassing van de techniek, ook hierbij 

spelen digitalisering en gedrag een belangrijke rol. Wel bouwen wij de 

mogelijkheden om het nieuwe werken mogelijk te maken. De organisatie neemt 

deel aan en pilot met de digitale werkplek gemeenten (DWG) een initiatief van 

Gemnet. Deze bieden een dienst aan waarbij het uitgangspunt is om anywhere, 

anytime, anyplace en met any device te kunnen werken met de volledige 

functionaliteit van de “vaste” werkplek. 

Tevens zorgen we voor een geïntegreerde informatievoorziening naar onze inwoners. In 

het Beleidsplan IV en ICT is in paragraaf 2.2.1 in een verhalende vorm een toekomstig 

beeld geschetst. 

 

6. Wie gaat het doen? 

Wat zijn de verschillende rollen?  

De organisatie pakt deze opdracht aan. Onze medewerkers gaan daadwerkelijk de 

activiteiten uitvoeren die nodig zijn. Dat doen zelf, of we geven derden de opdracht om 

dat voor ons uit te voeren. Passend bij de regisserende rol die wij willen hebben.  

We maken jaarlijks een IV & ICT jaarplan op basis van dit IV & ICT beleidsplan. In dit plan 

blikken wij vooruit op het komende jaar. Wat gaan we doen, welk effect gaan we 

bereiken, wanneer en welke investering hoort daarbij? Ook leggen we verantwoording af 

over het afgelopen jaar. Wat is terecht gekomen van de plannen? Daarnaast gebruiken 

wij de P&C documenten (kadernota, begroting, Berap en Jaarrekening) om op 

hoofdlijnen verslag te doen.  
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Ook zoeken we actief naar samenwerking met derden, dat kunnen overheidsinstanties 

zijn, maar ook bedrijven. De samenwerking met derden zorgt ervoor dat wij 

kwetsbaarheid, continuïteit en kwaliteit beter kunnen beheersen voor onze 

belanghebbenden en de ambitie kunnen realiseren. Daarnaast ben je beter toegerust om 

met de snel veranderende en complexe ICT wereld om te gaan.  

Het college is de opdrachtgever om die activiteiten te ontplooien die nodig zijn om de 

ambitie te realiseren. De gemeenteraad fungeert als controlerende instantie en richt zich 

op welke effecten worden behaald. Als kaderstellende instantie bepaalt zij waarbinnen 

het college de opdracht kan geven, de hoeveelheid middelen die ter beschikking wordt 

gesteld en de gewenste effecten. 

 

7. Wat als we geen acties ondernemen? 

Dan loopt onze gemeente een zeer moeilijk overbrugbare achterstand op, die we zeker 

niet alleen kunnen inhalen. De ontwikkelingen op dit thema gaan snel voort en de 

ambitie van de rijksoverheid houd daarmee gelijke tred. Niets doen is geen optie.  

In dit beleidsplan wordt een ambitie voorgesteld die past bij een trendvolger. (We zijn 

niet eerste met innovaties, maar volgen de ontwikkelingen op de voet. Als de ergste 

kinderziektes eruit zijn, dan doen wij mee). Wij willen graag mee doen met de 

ontwikkelingen, leren van de fouten van anderen en efficiënt en beheerst omgaan met 

de ons ter beschikking staande middelen. We hebben goed contact met de ons 

omringende gemeenten, om daarmee op te trekken, ideeën uit te wisselen en ervaringen 

te delen. Hierdoor zijn we in staat om een adequate IV & ICT omgeving te realiseren en 

te garanderen. 

  

8. Wat zijn de financiële consequenties? 

 

Voor de uitvoering van dit plan gedurende de komende drie jaar hebben wij in totaal € 

1.147.250,- nodig. Dit is veel geld. Gelukkig hebben we binnen onze bestaande 

begroting al budget opgenomen voor de uitvoering van onze taken op dit deelgebied. In 

totaal is hiervoor € 859.500,- beschikbaar. Dan resteert een bedrag van in totaal € 

287.750,- waarvoor nog dekking gezocht moet worden. Ten dele wordt er dekking 

gevonden in een extra bedrag uit de Algemene uitkering van € 22.500,- per jaar. 
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Samenvattend; 

 

Totaal nodig   € 1.147.250,- 

In begroting   €    859.500,-  - 

    €    287.500,- 

Resteert   

 

Per jaar:  2012   € 144.000,- 

   2013   € 106.250,- 

   2014   €  37.500,-  + 

   Totaal   € 287.500,- 

 

Dekking vanuit de algemene uitkering 

 2012  € 144.000,- -/- € 22.500,- = € 121.500,- 

 2013  € 106.250,- -/- € 22.500,- = € 83.750,- 

 2014  € 37.500,--/- € 22.500,- = € 15.000,- 

 

De dekking voor de resterende bedragen komt ten laste van het begrotingsresultaat. 

 

Wat gaat er na 2014 gebeuren en zijn de structurele budgetten dan hoog genoeg? 

De ontwikkelingen op het gebied van techniek en informatievoorziening gaan erg snel. 

Een periode van drie jaar in de ICT is bijna een generatie. Dat maakt het bijzonder lastig 

om een meerjarenperspectief te schetsen. Toch doen wij een poging hiertoe.  

Wij denken dat de ontwikkeling op dit vakgebied verder gaat, daar willen en kunnen wij 

in mee. We zijn bezig met een kleine inhaalslag om in 2014 weer normale aansluiting te 

vinden. Wij schatten in door de samenwerking te zoeken en uit te bouwen met anderen, 

(andere gemeenten, marktpartijen of gemeenschappelijke regelingen) dat er voordeel te 

realiseren is. Dit voordeel uit zich zowel op financieel gebied, minder meerkosten, als 

op kwalitatief gebied, betere dienstverlening.  

Kortom, wij verwachten dat de bestaande budgetten voldoende zijn om mee te kunnen 

gaan doen met de ontwikkelingen na 2014.
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Bijlage 1 

 

Huidige situatie Kloof Ambitie Toekomst na 2014 

 Wat doen we nu? Wat betekent dat? Wat ontbreekt er? Hoe willen we het? Wat is daar voor nodig? Wat komt daarna?  

1 Digitale weg is 

opengesteld 

E-mail ontvangen en beantwoorden, 

informatieverstrekking via website 

Volledige digitale dienstverlening, 

met o.a. digitale status- en 

voortgangsinformatie en leveren 

digitale producten 

Meer producten digitaal kunnen 

aanvragen en leveren 

Meer digitale formulieren op de website 

(aangesloten op het zaaksysteem) en digitale 

handtekening;  

Aanpassing van bestaande producten en 

diensten naar digitale variant 

Selfservice voor burger en bedrijf en 

lagere kosten per klantcontact 

2 Papier als basis voor het 

werk, leidend in 

dossiervorming 

Interne verspreiding,  behandeling en 

inzage van papieren dossiers 

Eén organisatiebreed werksysteem, 

en 

een compleet digitaal overzicht  

(alle informatie in één centraal 

archiefsysteem, met zoekwoorden 

en een zoeksysteem)  

Volledig procesgericht, digitaal 

werken en digitale behandeling 

(van papier naar digitaal) 

Uniforme werkwijze en ondersteuning 

daarvan met zaaksysteem en koppeling met 

back-office systemen. 

Optimale efficiency en transparantie in 

de bedrijfsvoering  

3 Veilig beheer van gegevens 

en informatie van en over 

burgers en bedrijven 

Gegevensuitwisseling door middel 

van kopiëren of overnemen; 

Reactieve intern gerichte methode 

Intern eenmalig vastleggen en dan 

hergebruik van gegevens; 

Start met controle door de burger 

zelf en interactie 

Uniform digitaal gegevensbeheer, 

en meervoudig gebruik ook met 

externe partijen; 

Burgers meer inzicht geven in de 

gegevens die wij hebben 

vastgelegd om zo de kwaliteit en 

actualiteit te verbeteren 

Inzicht in gegevens horend bij een proces en 

heldere scheiding tussen registratie van 

gegevens enerzijds en het leveren van 

producten en diensten anderzijds. 

Veilige websites, afstemming landelijke 

overheid, betrouwbare 

aanmeldvoorzieningen 

Burger als eigenaar van zijn gegevens 

zoals bij de overheid vastgelegd, 

zichtbaar in een portaal en die hij zelf 

kan wijzigen 

4 Veelal volgens individuele 

voorkeur en structuur 

werken aan stukken 

Digitaal stukken maken, veel 

mondeling overleg, via mail 

rondsturen en veel versies 

Een organisatiebrede methodiek 

(projectmatig werken) en structuur  

Interactief samenwerken met 

collega's, bestuurders en externe 

partijen (co-creatie) 

(Het Hillegoms nieuwe werken) 

Organisatiebrede methodiek en voorziening 

die dat ondersteunt. 

(o.a. versiebeheer, en voor externe 

samenwerking een platform met 

onderliggende rechten- en 

vertrouwensstructuur) 

Volledige cloud oplossingen 

5 Burgerparticipatie  en 

interactieve besluitvorming 

Informatie verstrekken via website en 

mail, informatiebijeenkomsten en 

inspraakavonden 

Manier en instrumenten om digitaal 

interactief met burgers te 

communiceren  

(samen werken aan beleid) 

Meer betrokkenheid en digitale 

burgerparticipatie 

Concreet idee over hoe digitale 

burgerparticipatie in Hillegom eruit ziet, 

daarbij passende technische voorzieningen. 

Digitaal burgerplatform waardoor 

bestuur en politiek dichter bij de burger 

komen  

6 Experimenteren met 

Sociale Media 

(Chat, Forum, Twitter, 

Skype, Facebook etc) 

Intern gebruik van Yammer, 

Twitteraccount voor nieuws vanuit de 

website en als calamiteiten-kanaal 

Passend beleid, ondersteuning erbij 

en „gedragsregels‟  

Sociale media structureel passend 

ingezet als medium voor in- en 

externe communicatie 

Weten wat de gemeente met diverse sociale 

media kan en vervolgens wil. Dan de keuzes, 

aanschaf en opleiding. 

 

Op dit moment is nog onvoldoende te 

voorspellen wat de toekomst van sociale 

media in de informatievoorziening van 

de overheid zal zijn 

 

 

 

Reikwijdte van het IV&ICT beleidsplan 


