
IV & ICT beleidsplan 

 

 

Hieronder staat een overzicht van alle projecten genoemd in het IV en ICT beleidsplan 2001- 

2016. Per onderwerp staat aangegeven wat de stand van zaken is per 1/1/2016. 

 

 

Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat Status per 1/1/2016 

1-1 1. ICT op orde basisregistratie-

stelsel 

basisregistratiestelsel naar  

landelijke model:  BGT  

voorbereiding en 

kennisontwikkeling, 

projectinitiatie en -uitvoering 

Loopt nog ism 

gemeente Lisse 

1-2 1. ICT op orde basisregistratie-

stelsel 

basisregistratiestelsel naar  

landelijke model: WOZ 

voorbereiding en 

kennisontwikkeling, 

projectinitiatie en -uitvoering 

(i.s.m. cocensus) 

Gereed 

1-3 1. ICT op orde basisregistratie-

stelsel 

basisregistratiestelsel naar  

landelijke model: 

modernisering GBA & BRP 

voorbereiding en 

kennisontwikkeling, 

projectinitiatie en -uitvoering 

Loopt nog ism 

bollengemeenten en 

Katwijk 

 

  



 

Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat Status per 1/1/2016 

1-4 1. ICT op orde Basisregistratie-

stelsel 

werken met basisgegevens Gereed 

1-5 1. ICT op orde Basisregistratie-

stelsel 

gegevensuitwisseling / 

webservices 

Gereed 

1-6 1. ICT op orde Basisregistratie-

stelsel 

gegevensuitwisseling Gereed 

2-1 2. digitaal 

werken 

digitaal 

behandelen  

Generieke voorzieningen voor 

behandelen en besluiten, o.a. 

elektronische handtekening en 

sjablonen 

Afronding in 2016 

2-2 2. digitaal 

werken 

projectmatig 

werken 

ondersteuning bij 

projectmatig werken, om 

resultaatgericht werken in 

nieuwe organisatie te 

verbeteren 

Afronding in 2016 

2-3 2. digitaal 

werken 

Raad / College 

digitaal 

digitaal besturen, onderzoek 

en ontwikkeling. 

raadsinformatiesysteem  

Gereed 

2-4 2. digitaal 

werken 

Sturen op feiten ontwikkelen dashboard, 

meetinstrumentarium voor DT 

en teamleiders, om 

resultaatgericht werken in 

nieuwe organisatie te 

verbeteren 

Afronding in 2016 

 2. digitaal 

werken 

sectorspecifieke 

projecten (SSP) 

applicaties voor ondersteuning 

primaire beleidsprocessen en 

uitvoeringsprocessen: ZIE 

SPECIFICATIES hieronder 

 

2-5 2. digitaal 

werken 

SSP - financiën 

digitaal 

e-facturering en digitaal 

intern afhandelen 

Gereed 

2-6 2. digitaal 

werken 

SSP - financiën 

digitaal 

vervanging Decade; 

onderzoek, projectinitiatie en 

-uitvoering 

Uitgesteld tot 

2018/2020 

2-7 2. digitaal 

werken 

SSP - P&O digitaal Nieuw P-beleid bij 

organisatieontwikkeling, dus 

nieuwe software voor 

medewerkersportaal voor 

allerlei P-zaken en 

persoonlijke informatie met 

managementfuncties 

Gereed 

 



Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat Status per 1/1/2016 

2-8 2. digitaal 

werken 

SSP - verbetering 

omgevings-

vergunning 

Proces automatiseren en 

verbinden componenten OLO 

- Decos - SquitXO  

(- BAG/GBA) 

Gereed 

3-1 3. IV op orde Bedrijfsgegevens-

model 

opzetten 

bedrijfsgegevensmodel en 

bijhorende zakensysteem 

(zakenmagazijn, integratie 

DSP/ZTC). 

Gereed 

3-2 3. IV op orde wegwerken 

analoge 

achterstanden 

minimaliseren dossiers 

paternosterkasten, selectie en 

inventarisatie 1990 - 2010 

Gereed 

3-3 3. IV op orde wegwerken 

analoge 

achterstanden 

-bewerking en vervolgens 

overbrenging archief 1927-

1990 en  

- overbrenging 

bouwvergunningen 1905 - 

2010 

Gereed 

3-4 3. IV op orde zaak-

/procesgericht 

werken, digitale 

dossiervorming 

- Herontwerp van processen 

naar GEMMA-richtlijnen, o.a. 

statusmomenten en generieke 

bedrijfsprocessen. 

- Workflowmanagement 

- Voorzieningen voor digitale 

documenten en beheren van 

documentaire informatie, 

optimalisatie DMS/RMA 

Gereed 

3-5 3. IV op orde I-governance: 

regie op externe 

IV 

Opzetten en uitvoeren van IV 

governance voor externe 

informatiebronnen waarvoor 

Hillegom bevoegd gezag is 

met uitbestedingspartners 

Cocensus, Milieudienst, 

Regionaal Archief Leiden. 

En waar Hillegom nauw bij 

betrokken is Veiligheidsregio, 

ISD Bollen 

Loopt nog  

3-6 3. IV op orde digitale 

archivering 

- machtiging substitutie 

- voorzieningen voor digitaal 

archiveren, optimalisatie 

DMS/RMA 

- substitutie 

uitgesteld iv 

invoering zaak 

gericht werken 

- Afronding in 2016 

  



Nr. lijn werkgroepnaam omvat / resultaat Status per 1/1/2016 

4-1 4. digitale 

dienstverlening 

website 

verbeteren: 

persoonsge-

bonden 

informeren 

portaal voor de klant tbv 

informatieverstrekking en 

burger als eigenaar van zijn 

gegevens; mijnoverheid.nl / 

mijngemeente.nl / 2e fase PIP 

(KeK) 

Gereed 

4-2 4. digitale 

dienstverlening 

website 

verbeteren: 

werkstromen 

automatiseren 

productendienstencatalogus 

met e-formulieren en e-

betalen (KeK) 

Gereed 

4-3 4. digitale 

dienstverlening 

klantcontact 

digitaal en 

kanaalintegratie  

ondersteuning frontoffice 

(kanalen telefonie, balie, mail 

en post) bij afhandeling 

vragen en registratie 

klantcontact; VAC, FAQ, 

terugbelnotitie, inzage 

basisgegevens en 

persoonsgebonden informatie 

etc (KeK) 

Afronding in 2016 

4-4 4. digitale 

dienstverlening 

participatie en 

interactie 

digitaal platform om samen te 

werken met externe 

belanghebbenden, tbv 

interactief beleid 

Gereed 

4-5 4. digitale 

dienstverlening 

Bouw-

vergunningen 

digitaal 

2de deel van project: 

gescande dossiers ter inzage / 

bestelling op website  

P.M. 1e dl loopt en omvat 

importeren van gescande 

dossiers in Decos tbv intern 

gebruik 

Afronding in 2016 

4-6 4. digitale 

dienstverlening 

social media experimenteren, onderzoek en 

implementatie van digitale 

hulpmiddelen; Twitter, 

Facebook, chat, YouTube etc 

Gereed 

 

Budget 

Per 31/12/2015 is er nog €213.000 beschikbaar tbv de voltooiing van de projecten. 


