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Onderwerp:  

Beleidsplan Informatievoorziening & ICT 2011-2014 

 

 

Wij stellen voor:  

- het Beleidsplan IV & ICT vast te stellen. 

- het hiervoor benodigde extra budget voor 2012 (€ 144.000,-) beschikbaar te 

stellen. 

- voor de jaren 2013 en 2014 de extra budgetten (€ 106.250,- en € 37.500,-) 

op te nemen in de meerjarenraming. 

In te stemmen met begrotingswijziging nummer …… 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Uitvoering van dit beleidsplan geeft invulling aan de landelijke ontwikkelingen op het 

gebied van elektronische dienstverlening. Deze ontwikkelingen zijn voor de overheid 

vertaald in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP). 

 

Het beleidsplan geeft tevens invulling aan punt 19 van het ‘collegewerkprogramma 2010 

– 2014’: “Organisatieontwikkeling – de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig 

maken en inrichten als regie gemeente. Met als doel: een slimme, slanke organisatie met 

een eigentijdse dienstverlening.” 

 

 

Inleiding: 

Begin 2011 is in opdracht van het management een visie op Informatie Voorziening en 

ICT ontwikkeld. Deze visie is beschreven in het document ‘IV & ICT visie’. Deze visie is 

nu verder ontwikkeld tot een beleidsplan met concrete projecten en activiteiten.  

Het Beleidsplan IV & ICT 2011 - 2014 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 staat, was in 2010 een deel van de benodigde middelen 

voorzien. In de kadernota 2012 is 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. 
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Hieronder staan zes aandachtsgebieden die aangepakt en verbeterd moeten worden.  

Voor elk aandachtsgebied worden meerdere activiteiten ontplooid. Die activiteiten 

zijn in het plan gebundeld tot vier ontwikkellijnen waarbinnen telkens een aantal 

samenhangende projecten geclusterd zijn.  

  

 Aandachtsgebied  Ontwikkellijn 

projectenportfolio 

1 De digitale weg is opengesteld 1 ICT op orde 

2 Papier als basis voor het werk, leidend in de 

dossiervorming 

2 Digitaal werken 

3 Veilig beheer van gegevens en informatie van en 

over burgers en bedrijven 

3 IV op orde 

4 Veelal volgens individuele voorkeur en structuur 

werken aan stukken 

3 IV op orde 

5 Burgerparticipatie en interactieve besluitvorming 4 Digitale 

dienstverlening 

6 Experimenteren met sociale media 4 Digitale 

dienstverlening 

 

In de begeleidende notitie IV en ICT beleidsplan (17-11-2011) is in de bijlage per 

aandachtsgebied een beknopt beeld geschetst van: 

 de huidige situatie; 

 de gewenste situatie; 

 de kloof, en 

 het ambitieniveau. 

 

Argumenten: 

Naast de noodzakelijke vervanging van verouderde software en verbeteren van de 

efficiëntie van de bedrijfsvoering en de gevolgen van de organisatieontwikkeling, zijn 

er 4 argumenten voor de noodzaak tot vaststelling van het beleidsplan:  

1. Kwalitatieve verbetering dienstverlening, zoals opgenomen in het 

Collegewerkprogramma 

2. Technologisch / Maatschappelijke ontwikkeling ‘van papier naar digitaal’ 

3. Landelijke ontwikkelingen, zoals opgenomen in het NUP 

4. Wettelijke verplichtingen 

Zie voor nadere toelichting van de argumenten de begeleidende notitie punt 3. 

In het Beleidsplan IV en ICT is in bijlage 5 een overzicht van de projecten naar 

noodzaak opgenomen.  

 

Financiële dekking: 

De geraamde investering om alle genoemde projecten direct uit te voeren bedraagt 

nu € 1.147.250,-. De projecten worden verspreid over de komende jaren en vallen 

voor een belangrijk deel binnen de vastgestelde budgetten voor automatisering en 
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Project ‘Klant en Kwaliteit’ (Kek). De benodigde extra investering komt hierdoor voor 

de komende jaren op: 

2012: € 144.000,- 

2013:  € 106.250,- 

2014:  €   37.500,- 

 

Het beleidsplan bestrijkt een periode van 2012 tot en met 2014. De uitvoering wordt 

jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Voor een compleet overzicht is in het 

beleidsplan een investeringsprogramma opgenomen. 

In de meerjarenbegroting 2012-2015  dalen de reserves tot een minimum. Tenzij 

oud beleid wordt ingeruild voor nieuw beleid is hier geen dekkingsruimte voor grote 

nieuwe activiteiten. We stellen voor de kosten voor 2012 te dekken uit het 

begrotingsresultaat. Dit kan deels gecompenseerd worden  (ca. € 22.500,- per jaar)  

via de Algemene Uitkering. 

 

Communicatie/Participatie: 

Voor de raad wordt een informatieavond georganiseerd. Wat betreft de burger, zal 

deze niet direct te maken krijgen met de uitvoering van projecten uit dit voorstel. Het 

verbeteren van onze dienstverlening aan burger en bedrijfsleven is voor hen wel 

merkbaar.  

 

Urgentie: 

Hoog. Als we op korte termijn niets doen, gaan we een onoverbrugbare achterstand 

oplopen. De gemeente loopt dan de volgende afbreukrisico’s: 

- kans op bestuurlijke boete; 

- imagoverlies; 

- minder efficiënte bedrijfsvoering en dienstverlening. 

 

Tevens loopt de gemeente Hillegom de kans mis om te profiteren van de resultaten 

van de landelijke inspanningen op het gebied van gegevensregistratie en –uitwisseling. 

Op dit moment kan de gemeente net aan haar verplichtingen voldoen, zoals die 

wettelijk zijn voorgeschreven. Daarnaast bestaat het gevoel ‘achterop te liggen’ bij 

ICT-ontwikkelingen en collega-gemeenten. Ten derde is er geen ruimte voor het 

ondersteunen van de lokale ambities, zoals die zijn vastgelegd in het programma 

dienstverlening en voortkomen uit de organisatievisie (Hillegom 2.0, regisserende 

gemeente).  

Om aan de wettelijke vereisten te blijven voldoen en om aansluiting te maken bij in- 

en externe ontwikkelingen, willen we begin 2012 starten met uitvoering van dit plan.  

 

Kanttekeningen: 

- Omgerekend bedragen de kosten voor het uitvoeren van het Beleidsplan totaal 

ca. € 18,- per inwoner per jaar. Uit onderzoek blijkt dat middelgrote 

gemeenten gemiddeld € 34,- per inwoner per jaar besteden aan de uitvoering 
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van het NUP alleen. Dit verschil ontstaat vanwege verschil in ambitie niveau en 

tempo waarmee gemeenten dit uitvoeren. 

- Gebrek aan expertise: Soms complexe materie waarbij nu voorzien wordt dat 

deskundigheid nog niet in huis is. Dit leidt tot noodzaak van opleiden of 

inkopen van noodzakelijke kennis. 

- Externe ontwikkelingen zoals (nieuwe of wijziging in bestaande) 

dienstverleningsovereenkomsten en samenwerkingsvormen kunnen leiden tot 

koerswijziging of temporisering van het traject. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop  J. Broekhuis  

secretaris voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- E-Hillegom, de basis op orde Meerjarenbeleid en Uitvoeringsplan Informatievoorziening en ICT 2011-2014 dd  

23-11-2011 

- Begeleidende notitie IV&ICT Beleidsplan dd 17-11-2011 

Informatie bij: dhr. E. van der Zwet, e.vanderzwet@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 375 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

