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1 SAMENVATTING 

 
Met de vaststelling van de visie op de informatisering hebben de colleges van Burgemeester en Wet-
houders van Haren en Tynaarlo de ambitie en intentie uitgesproken om gezamenlijk de landelijke 
ontwikkelingen van de ‘Andere Overheid’ zoveel uit te voeren. In de visie is uitgesproken dat snel 
wordt ingehaakt op initiatieven en mogelijkheden indien dit in de praktijk snel voordelen oplevert. Ook 
is uitgesproken dat ICT strategisch zal worden ingezet bij het verbeteren van de dienstverlening, het 
dichter bij de burger brengen van politiek en bestuur en het beter beschikbaar stellen en toegankelijk 
maken van de (gemeentelijke) informatie en het efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering. 
 
De uitgangspunten van de visie worden niet vanzelf gerealiseerd. De gezamenlijke visie is door Haren 
en Tynaarlo afzonderlijk  in een meerjaren  realisatieplan, waarin de doelen voor de informatiehuis-
houding voor een periode van drie jaren zijn gedefinieerd, weergegeven. De doelen zijn vervolgens 
vertaald naar projecten en activiteiten en in uitvoer genomen door een projectorganisatie. Voorgeno-
men is om jaarlijks op basis van voortschrijdend inzicht de plannen bij te stellen. Tevens hebben beide 
gemeente afgesproken zoveel samenwerking te zoeken in de uitvoering van de realisatieplannen. 
 
Het gezamenlijke informatiebeleidsplan en de daarvan afgeleide realisatieplannen per gemeente zijn 
met behulp van een door EGEM-i beschikbaar gestelde e-adviseur (Fred Trimp van het bureau Van 
Tongeren & Trimp) opgesteld.  
 
Het informatiebeleidsplan geeft duidelijke kaders en richtlijnen waarbinnen de twee gemeenten de 
eigen informatievoorziening, gericht op het behalen van de doelstellingen uit o.a. het programma An-
dere Overheid, zoveel mogelijk gezamenlijk kunnen gaan uitvoeren. 
 
Betrouwbare en actuele informatie is één van de uitgangspunten voor het functioneren van een ge-
meente. Informatie is voor iedereen inzichtelijk, toegankelijk en beschikbaar en draagt bij aan het be-
ter functioneren en het interactief, samen met de maatschappelijke partners, besturen van de 
gemeente.  
De gemeenten Haren en Tynaarlo staan midden in een omvangrijk veranderingstraject dat gevolgen 
heeft voor het functioneren van het gehele gemeentelijke apparaat.  
 
Beide gemeenten hebben een gezonde ambitie als het gaat om de verbetering van de dienstverle-
ning. Informatievoorziening wordt geacht hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Om aan de 
uitgangspunten van een geïntegreerde en centrale dienstverlening uit de gemeentelijke visie en de 
landelijke ontwikkelingen te kunnen voldoen is het voor de informatiehuishouding nodig een duidelijke 
visie te hebben op informatisering.  
Zonder deze duidelijke visie is het gevaar aan-
wezig dat menskracht, financiële middelen en 
kennis te versnipperd worden ingezet. Op basis 
van de gemeentelijke ambities en landelijke 
ontwikkelingen, is de visie uitgewerkt naar de 
vier volgende aandachtsgebieden (in de figuur 
hiernaast schematisch weergegeven): 
• Informatievoorziening en de maatschappij 
• Informatievoorziening en bestuur (incl. 

politiek) 
• Informatievoorziening en gemeentelijke 

dienstverlening 
• Informatievoorziening en bedrijfsvoering 
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Ondersteuning op deze vier gebieden door inzet van technologie en kennis en kunde zal bijdrage aan 
de verdere ontwikkeling van de gemeente als geheel. 
Het is van belang dat te allen tijde zoveel mogelijk de ontwikkelingen in harmonie worden uitgevoerd 
opdat het beste resultaat kan worden bereikt. 
 
Beide gemeenten hebben de intentie om dit zoveel mogelijk in samenwerking uit te voeren, zodat 
optimaal van de aanwezige kennis en kunde binnen de gemeenten gebruik kan worden gemaakt. 
De resultaten van de uitvoering van deze visie staat voor elke gemeente apart beschreven in het rea-
lisatieplan. 
 
Deze gezamenlijk visie is de basis waarop de ontwikkelingen harmonieus en in samenhang kunnen 
worden doorgevoerd. 
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2 INLEIDING 

2.1 Aanleiding 
In 2005 gaven gemeenten aan dat de overload aan relevante initiatieven op het gebied van de e-over-
heid leidt tot stagnatie in de realisatie. Gemeenten hadden behoefte aan prioritering en concrete on-
dersteuning bij de invoering van e-overheidsprojecten. Op basis van deze signalen hebben de 
Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in mei 2006 de Verklaring opgesteld 
en is besloten om samenhangende en concrete hulp bij de invoering te bieden. De Verklaring gaat 
over de prioritering van en hulp bij de invoering van beleidsprogramma’s bij gemeenten. EGEM-i is de 
organisatie die de samenhangende en concrete hulp biedt bij de invoering van de elektronische over-
heid. Dit doet zij door middel van een intake en een propositie door de regie-adviseur en door het 
bieden van hulp bij uitvoering van de propositie door gecertificeerde adviseurs (e-adviseurs) en het 
aanbieden van opleidingen en instrumenten via het kenniscentrum. 
 
De propositie voor de gemeenten Haren en Tynaarlo is geschreven naar aanleiding van het overleg 
dat plaats vond in het kader van de oplevering van de resultaten van een onderzoek naar de moge-
lijkheden van samenwerking tussen Haren, Hoogezand en Slochteren. Uit het overleg kwam de inten-
tie naar voren de samenwerkingsmogelijkheden beter te willen benutten.  
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek waren dat Hoogezand en Slochteren veel wederzijds 
voordeel hebben van onderlinge samenwerking en dat Haren het meest gebaat is bij samenwerking 
met de gemeente Tynaarlo.   
 
2.2 Doelstelling Informatiebeleidsplan 
Dit informatiebeleidsplan beschrijft op welke wijze het programma en de individuele projecten worden 
uitgevoerd in termen van geld, tijd, middelen en besturing. Dit plan dient als basis voor besluitvorming 
door het gemeentebestuur.  
Op basis van dit plan kan de realisatie van o.a. de e-overheidsvoorzieningen beheerst plaatsvinden. 
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3 PROJECT TOT AAN INFORMATIEBELEIDSPLAN 

3.1 Aanleiding 
Door te investeren in de elektronische overheid en de vermindering van vergunningen en regelgeving, 
moet het voor burgers en bedrijven toegankelijker en makkelijker worden om zaken te doen met de 
overheid. De noodzaak hiertoe is er. Gemeenten zijn wettelijk verplicht diverse basisvoorzieningen te 
realiseren en aan te sluiten. Daarnaast kunnen gemeenten dit moment ook aangrijpen om de unieke 
informatiepositie van gemeenten te behouden en te verbeteren ten behoeve van hun maatschappelij-
ke taken. De wijze waarop dit wordt vormgegeven bepaalt de toekomstige positie van de gemeente 
inzake diverse lokale thema’s van de maatschappelijke (informatie)keten. Denk aan thema’s als vei-
ligheid, leefbaarheid, terrorismebestrijding en rampenbestrijding en de nadere invulling van deze the-
ma’s in wetten zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Omgevingsvergunning). 
In 2005 verscheen een tweetal onderzoeken dat in opdracht van BZK en VNG is uitgevoerd: ‘Puzze-
len met prioriteit’ en ‘Effectievere regie op de digitale overheid’. In deze onderzoeken worden de nodi-
ge uitdagingen en knelpunten beschreven op weg naar een Andere Overheid, de e-gemeente en de 
eisen die aan de verschillende betrokken partijen worden gesteld om die e-gemeente succesvol te 
kunnen realiseren. Gemeenten gaven aan dat een overload aan relevante initiatieven op het gebied 
van de e-overheid leidt tot stagnatie in de realisatie. Gemeenten hebben dan ook behoefte aan priori-
tering en concrete ondersteuning bij de invoering van e-overheid projecten. 
Tijdens het Bestuurlijk Overleg op 18 april 2006 kwamen centrale en decentrale overheden overeen 
samen te investeren in de elektronische overheid voor betere dienstverlening, minder administratieve 
lasten voor burgers en bedrijven, meer transparantie en grotere doelmatigheid, zodat de overheid niet 
meer kost dan strikt nodig. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de Verklaring (zie bijlage). In de 
Verklaring zijn de vele e-overheidsinitiatieven voor gemeenten geprioriteerd naar een aantal e - over-
heidsvoorzieningen dat wettelijk gezien en conform afspraken met de VNG prioriteit krijgt. Alle partijen 
verlenen in de ondertekende Verklaring prioriteit aan de realisatie van elektronische basisvoorzienin-
gen zoals de Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA), Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG), DigiD, e-Formulieren, het Burgerservicenummer en de elektronische 
Nederlandse IdentiteitsKaart (eNIK). De realisatie van de voorzieningen wordt ondersteund door 
EGEM-i. Gemeenten zijn 15 mei 2006 in een brief uitgenodigd van deze ondersteuning gebruik te 
maken. 
 
3.2 Afbakening project 
De gemeenten Haren en Tynaarlo staan aan de vooravond van een aantal belangrijke ontwikkelingen, 
waarbij I&A een grote rol gaat spelen. Naast diverse externe ontwikkelingen zoals het Programma 
Andere Overheid, diverse wettelijke ontwikkelingen (WKPB etc.), zullen de gemeenten ook de dienst-
verlening richting de burger blijven verbeteren.  
 
In al deze plannen speelt I&A een cruciale rol. Immers I&A is een belangrijk hulpmiddel om de dienst-
verlening aan het publiek te verbeteren en biedt ook mogelijkheden werkprocessen te veranderen 
t.b.v. een efficiëntere samenwerking op ICT-gebied. 
Een en ander vraagt echter wel een beleidsmatige en planmatige aanpak van I&A, die afgestemd is 
op de strategische ontwikkelingen.  
 
Het project zal moeten leiden tot een gezamenlijk Informatiebeleidsplan, zodat de gemeenten een 
instrument in handen krijgen, waardoor verantwoorde keuzes kunnen worden gemaakt m.b.t. I&A 
ontwikkelingen. 
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De doelstellingen van het Informatiebeleidsplan zijn: 
• duidelijkheid verschaffen omtrent het "wat" en "hoe" van de informatievoorziening in relatie tot de 

bedrijfsvoering; 
• weergeven van een uniform begrippenkader; 
• dienen als referentie-/beoordelingskader vertaald in concrete richtlijnen van beleid teneinde I&A 

initiatieven voor de gemeenten te kunnen beoordelen en toetsen; 
• komen tot een goede prioriteitstelling binnen de informatievoorziening, afgestemd op de aan-

dachtspunten van het gemeentelijk beleid en de doelstellingen en uitgangspunten van de bedrijfs-
voering;  

• richting geven aan de ontwikkeling van de organisatie van de I&A-functies in relatie tot de overige 
bedrijfsfuncties, zowel op strategisch als op tactisch en operationeel niveau; 

• in het verlengde van en vervolg op het voorgaande ondersteunend zijn aan een effectieve en effi-
ciënte bedrijfsvoering. 

 
Als uitvoering van het informatiebeleid zal er voor elke gemeente een afzonderlijk realisatieplan wor-
den opgesteld waarin: 
• een groeipad wordt weergegeven voor de informatievoorziening waarbij de organisatorische, per-

sonele en budgettaire consequenties zijn onderkend, zodat tijdig de nodige maatregelen kunnen 
worden voorbereid en gerealiseerd; 

 
3.3 Informatievoorziening 
Om er voor te zorgen dat een ieder dit plan op eenzelfde wijze interpreteert, is het van belang dat 
vooraf een aantal belangrijke begrippen worden toegelicht. 
 
Informatievoorziening 
Informatievoorziening of informatieverzorging omvat het op alle niveaus binnen de organisatie be-
schikbaar hebben van de juiste, betrouwbare en benodigde informatie, in de juiste vorm, op de juiste 
plaats en op de juiste tijd om te voorzien in de informatiebehoefte van de primaire, sturende en onder-
steunende processen. Hiermee wordt zowel de geautomatiseerde als de niet-geautomatiseerde ver-
zorging van informatie bedoeld. 
 
Voor de uitvoering van alle gemeentelijke taken zijn gegevens en informatie noodzakelijk. De gemeen-
te wordt geconfronteerd met een sterke toename van de informatiebehoefte door o.a.: 
• de toeneming van taken door verdere decentralisering van overheidstaken; 
• toeneming van cliënten van de gemeente die algemene en specifieke informatie vragen; 
• toenemende informatiebehoefte van bestuurders ten behoeve van besluitvorming (er moet met 

meer factoren rekening worden gehouden) en ten behoeve van evaluatie van het uitgevoerde be-
leid; 

• de behoefte tot het bieden van een geïntegreerd pakket van producten en diensten; 
• de behoefte om efficiënter en effectiever te werken (verbetering bedrijfsvoering). 
 
De inrichting van de informatievoorziening dient helder te zijn, zodat inzichtelijk is hoe de vraag naar 
informatie en het aanbod van gegevens op elkaar worden afgestemd. 
 
Aspecten informatievoorziening (informatie-infrastructuur) 
De informatie-infrastructuur is een gemeenschappelijke basisvoorziening ten behoeve van de informa-
tievoorziening. Gezien het gemeenschappelijk belang moeten over de informatie-infrastructuur afspra-
ken gemaakt worden. Dit betekent dat er beleid geformuleerd moet worden voor elk van de 
onderdelen van de informatie-infrastructuur. Deze onderdelen van de informatie-infrastructuur vormen 
de aspecten van het I&A beleid dat in hoofdstuk 4 geformuleerd wordt. De ordening van het I&A beleid 
wordt dus aangegeven door de hierna genoemde aspecten van de informatie-infrastructuur, te weten 
de functionele, de organisatie- en de technische infrastructuur. 
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De functionele infrastructuur bestaat uit: 
 
1. Infrastructuur van de toepassingen.  
Hieronder vallen de specifieke dienst-/productgebonden systemen ten behoeve van de primaire pro-
cessen (bijvoorbeeld Bevolking, Belastingen, etc.), de beheersystemen ten behoeve van de onder-
steunende processen (zoals Financiën, Personeel, Salaris, etc.) en de generieke toepassingen ten 
behoeve van ondersteuning Frontoffice, Midoffice en de kantoorautomatisering. 
 
2. Gegevensinfrastructuur. 
De gegevensinfrastructuur betreft zowel de gegevens die bij de primaire functies nodig zijn om de 
gemeentelijke producten en diensten te kunnen realiseren, alsmede de gegevens die ten behoeve van 
de sturende en ondersteunende functies nodig zijn. Ook de afspraken over betekenis, vorm en inhoud 
(dat wil zeggen "de gegevens over de gegevens", de zogenaamde meta-gegevens) worden tot de 
gegevensinfrastructuur gerekend. 
 
De organisatie-infrastructuur omvat de volgende componenten: 
 
3. Organisatie en inrichting van de I&A-functie  
Naar te onderscheiden functies, inclusief bevoegdheden, verantwoordelijkheden, formatie-omvang, 
kwaliteitsniveau, I&A-instrumentarium, overleg-
structuur. 
 
4. Regelgeving 
Bestaande uit de administratieve organisatie van 
I&A, toegespitst op alle componenten van de in-
formatie-infrastructuur, de gebruikte methoden en 
technieken, privacy en beveiligingsmaatregelen. 
 
De technische infrastructuur bestaat uit de vol-
gende componenten: 
 
5. Infrastructuur voor opslag en verwerking.  
Dit betreft alle hardware (zoals applicatieservers, 
back-up servers, PC's), software (besturingspro-
grammatuur en database-managementsysteem) 
en overige hulpmiddelen die nodig zijn voor de 
opslag, verwerking, presentatie van gegevens en documenten en/of voor het gebruik van de toepas-
singen. 
 
6. Communicatie-infrastructuur.  
Hieronder vallen alle netwerkcomponenten zoals bekabeling, netwerkapparatuur, netwerkprogramma-
tuur en externe netwerken zoals GemNet en Internet. Het betreft dus alle netwerkvoorzieningen die 
zorgen voor communicatie tussen de onderdelen van de gemeente en met de buitenwereld.  
 

infrastructuur voor
opslag en verwerking

communicatie-
infrastructuur

gegevens-
infrastructuur

Informatiesystemen =
infrastructuur van
toepassingen

regelgeving

Technische infrastructuur

Functionele infrastructuur

organisatie
Organisatie infrastructuur

 
Figuur 1: Informatie-infrastructuur 
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3.4 Relatie bedrijfsvoering en informatievoorziening 
Voor alle taken die binnen de gemeente worden uitgevoerd is informatie nodig. Informatie wordt der-
halve gezien als een productiefactor. Dit betekent dat informatie net zo beheerd moet worden als an-
dere productiefactoren, zoals personeel en middelen. Een middel om productiefactoren goed te 
kunnen besturen is het formuleren van beleid. Voor de productiefactor informatie dient derhalve Infor-
matiebeleid geformuleerd te worden. 
 
Het Informatiebeleid dient goed afgestemd te zijn op het gemeentelijk beleid, zodat ontwikkelingen op 
het gebied van de informatievoorziening goed aansluiten op de ontwikkelingen en de prioriteiten die 
de gemeente zelf voor ogen heeft. Ook met betrekking tot informatievoorziening is het noodzakelijk 
doeltreffend en doelmatig te werken binnen de gehele organisatie; er dient doelmatig met de reeds 
aanwezige hoeveelheid gegevens te worden omgegaan. Dit vereist helderheid omtrent de doelen van 
de organisatie en de producten die zij maakt.   
 
Gesteld kan worden dat de functionaliteit en de structuur van de informatievoorziening direct bepaald 
worden door de functionaliteit en de structuur van de bedrijfsvoering. Dit betekent dat veranderingen 
in de bedrijfsvoering overeenkomstige veranderingen in de informatievoorziening tot gevolg dienen te 
hebben. Verder wordt het beheer van de gegevens bepaald door de betekenis die men vanuit de 
doelstellingen van de onderneming aan de gegevens toekent. Het gebruik van gegevens is gebaseerd 
op het communicatiepatroon dat wordt bepaald door de organisatorische inrichting. 
 
Daarnaast zien we echter de rol van informatievoorziening in de bedrijfsvoering veranderen; de in-
vloed van informatievoorziening en automatisering op de inrichting van de bedrijfsvoering neemt toe, 
mede door de toegenomen automatiseringsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden 
die er zijn om op elektronische wijze met burgers te communiceren over het gemeentelijk beleid. Hier-
door krijgen gemeenten inzicht in de meningen van de burgers en kunnen hierop inspelen. Tevens 
kan de toepassing van ICT de wijze waarop producten/diensten worden aangeboden of de wijze 
waarop processen worden uitgevoerd, beïnvloeden. Daarmee ontstaan er mogelijkheden om nieuwe 
producten aan te bieden en er ontstaan samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties in de 
keten.    
 
De bedrijfsvoering wordt door het steeds meer benutten van de automatiseringsmogelijkheden steeds 
afhankelijker van een goed functionerende geautomatiseerde informatieverwerking. Zowel bij primaire 
als bij ondersteunende processen speelt automatisering een vitale rol. De continuïteit van de bedrijfs-
voering wordt in belangrijke mate bepaald door de continuïteit van de geautomatiseerde informatie-
voorziening.  
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3.5 Wat komt er op de gemeente af?  
 
Vanaf 2002 is binnen de overheid gewerkt aan de totstandkoming van een metamodel (zie figuur), dat 
is ontwikkeld tbv een universele communicatie tussen partijen. Dit raamwerk is de basis geworden 
voor de structuur van de Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA).  
EGEM heeft hiervan een populaire versie, “de kast” gemaakt (figuur hieronder rechts).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het model laat zien dat er op verschillende lagen afspraken moeten worden gemaakt om er voor te 
zorgen dat de doelstellingen van een efficiënte en effectieve overheid gerealiseerd kunnen worden. 
Aangezien de gemeente nog veelal van binnen naar buiten aan het denken en werken is, zijn ook de 
hierbij gebruikte informatiesystemen als zodanig ingericht. Leveranciers zullen gehouden moeten 
worden aan het ontwikkelen van nieuwe informatiesystemen conform de NORA richtlijnen. 
 
Digitale Dienstverlening / Internet 
Vanuit de rijksoverheid wordt verwacht dat naast de bestaande kanalen voor dienstverlening nieuwe 
digitale kanalen worden ingericht. In 2007 had 65% van de dienstverlening ook via internet beschik-
baar moeten zijn (Programma Andere Overheid). Dit zijn niet alleen diensten naar burgers en bedrij-
ven, maar zeker ook naar ketenpartners. Gemeenten worden op termijn de Front-Office van de hele 
overheid. Voor toegang, betalingen, identificatie en authenticatie moeten diverse hulpmiddelen opera-
tioneel gemaakt gaan worden, o.a. DigiD, E-Nik, Websign, BurgerServiceNummer, Ogone (Internet-
kassa), Bedrijven en Instellingen Nummer (BIN).  
 
Om alle gegevensstromen van en naar het digitale overheidsloket te kunnen kanaliseren wordt een 
digitale Front-Office (webintake) ingericht. De Back-Office (BO) bestaat uit de thans aanwezige infor-
matiesytemen binnen de gemeente. 
Om Front-Office (FO) en Back-Office (BO) met elkaar te verbinden en om gegevens uit de diverse 
Back-Office-applicatie te kunnen combineren in de Front-Office wordt een Mid-Office tussengevoegd.  
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Architectuurmodel Front-office – Mid-office, Back-office met servicebussen gebaseerd op NORA  
 
De Mid-Office is een soort van centrale opslag en distributiesysteem. Hierin komt men dus het ge-
meentebrede “Gegevensmagazijn” en “Zakenmagazijn” tegen. In het Gegevensmagazijn worden de 
belangrijkste gegevens opgeslagen en in het Zakenmagazijn de stand van zaken m.b.t de diverse 
aanvragen die zijn gedaan (bijvoorbeeld de voortgang van een bouwvergunning) De Mid-Office dient 
te worden aangevuld met een Document Management Systeem (DMS), Workflow management en 
een Customer Relation Managementsysteem (CRM), waarin klantgegevens zijn opgeslagen.  
Via de landelijke servicebus (externe servicebus) zullen o.a. de authentieke basisgegevens (BAG, 
Pesonen) met ketenpartners worden gecommuniceerd.  
Uiteraard kan dezelfde webintake op de fysieke balie worden gebruikt door de eigen medewerkers. Er 
zit immers geen verschil voor wat betreft de zaakafhandeling tussen de diverse kanalen (Internet, 
balie, post, telefoon). De Front-Office wordt een Klant Contact Centrum (KCC) waar alle kanalen sa-
menkomen.  
 
Het inrichten van het mid-office zal zoveel mogelijk gebaseerd moeten zijn op de NORA richtlijnen. 
Eén gezamenlijke Mid-Office oplossing voor beide gemeenten zal uiteindelijk het hart moeten gaan 
vormen tussen de legacy pakketten van de leveranciers en de (digitale) Front-Office.  
 
Gegevens 
Van de zes benoemde basisregi-
straties zullen er drie door de ge-
meenten worden beheerd (GBA, 
Adressen en Gebouwen). De drie 
andere authentieke basisregistra-
ties zijn het Nieuw Handelsregister, 
Kadaster en Topografie. Op termijn 
zal het aantal authentieke basisre-
gistraties worden uitgebreid. Om 
het doel - hergebruik van gegevens - te bereiken is op termijn gegevensuitwisseling, door inzet van 
Internet technologie, met de andere basisregistratiebeheerders noodzakelijk. De servicebus zal het 
“platform” vormen waarmee de gegevens zullen worden uitgewisseld. Gegevens in een authentieke 
basisregistratie zullen straks op één plaats worden beheerd en zullen op vele plaatsen, binnen en 
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buiten de eigen organisatie, worden afgenomen en gebruikt. De beheerder van de basisregistratie kan 
verantwoordelijk worden gesteld indien een afnemer schade ondervindt door het verplicht gebruik van 
basisgegevens die niet aan de gestelde kwaliteit voldoen. 
Er zal toenemende behoefte gaan ontstaan aan de inrichting van een gegevensbeheer organisatie 
binnen de eigen organisatie die de gegevensmagazijnen en het zakenmagazijn gaat beheren.  
 
GIS 
Veel van de (authentieke) gegevens kennen een gerelateerde geografische component. Deze gege-
vens, veelal vastgelegd in diverse beheersystemen, moeten op orde worden gebracht. En blijvend 
worden beheerd. Daarna volgt organisatiebrede ontsluiting via viewers op Intranet voor de eigen me-
dewerkers en via Internet voor burgers, professionals en ketenpartners. Door koppeling van Geografi-
sche data en administratieve data kan via een Geografisch Informatie Systeem (GIS) informatie met 
een “lage moeilijkheidsgraad” worden ontsloten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de informatie mbt 
risico’s en vergunningen per instelling, die via www.risicokaart.nl kan worden benaderd via diverse 
ingangen. Door koppeling van diverse systemen (via de Mid-Office) zal GIS ook de centrale ingang 
gaan vormen naar digitale bestemmingsplannen, belastingen, milieu, WOZ en vrijwel alle andere 
Ruimtelijke Ordening gerelateerde zaken. De ingang zal via kaartmateriaal of administratieve gege-
vens, bijvoorbeeld adres kunnen gaan.  
 
Processen  
De digitalisering van de bedrijfsvoering valt uiteen in twee delen, nl de digitalisering van de interne 
werkprocessen en de digitalisering van de dienstverlening naar klanten en ketenpartners. Indachtig de 
I-visie om eerst intern op orde te zijn voordat succesvol naar buiten getreden kan worden, krijgt de 
interne digitalisering prioriteit. Processen moeten inzichtelijk worden gemaakt opdat ze geoptimali-
seerd kunnen worden en indien nodig herontworpen ten behoeve van integratie van processen en de 
digitale dienstverlening. ICT zal niet langer als “mechaniseringsmiddel” worden ingezet voor routine-
matige werkzaamheden, maar zal worden ingezet ter verbetering van de werkprocessen. Integratie en 
mogelijkheden voor samenwerking zullen hierbij veel aandacht moeten krijgen. De digitale dienstver-
lening betekent dat processen deels of helemaal nieuw zullen worden ontworpen binnen de gemeen-
ten én bij haar ketenpartners. Het succes van informatisering is daarmee voor een belangrijk deel 
afhankelijk van de aanwezigheid van werkprocesbeschrijvingen en -ontwerpen.  
 
Documenten  
In de interne digitaliseringslag zullen zoveel mogelijk 
papieren documenten worden vervangen door digitale 
documenten. De gemeenten zullen o.a. via een Docu-
mentair Structuur Plan (DSP) gefaseerd de gegevens- en 
documentstromen helder in kaart moeten gaan brengen. 
Dat is ook noodzakelijk om digitale diensten te kunnen 
gaan verlenen. Voor opslag van digitale documenten en 
distributie van werkopdrachten rondom digitale dossiers 
zijn een Document Management Systeem (DMS) resp. 
een WorkFlowManagement-module (WFM) onontbeerlijk.  
 
Een digitale aanvraag zal in de toekomst volledig digitaal worden afgehandeld en beantwoord. Elke 
aanvraag die door een klant of ketenpartner wordt gedaan resulteert in een “zaak”. Om de klant zijn 
“zaak” te kunnen laten volgen zal deze “zaak” in een zakenmagazijn worden bijgehouden. Pas later 
komt een “zaak” terecht in een achterliggend Back-Office systeem.  
Extra aandacht moet besteed worden aan digitale duurzaamheid: digitale documenten moeten toe-
gankelijk blijven en reproduceerbaar zijn, ongeacht de software waarmee ze zijn ontstaan.  
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4 VISIE OP INFORMATISERING  
 
4.1 Visie op informatie  
 
Betrouwbare en actuele informatie is één van de uitgangspunten voor het functioneren van een ge-
meente. Informatie is voor iedereen inzichtelijk, toegankelijk en beschikbaar en draagt bij aan het be-
ter functioneren en het interactief, samen met de maatschappelijke partners, besturen van de 
gemeente.  
 
De gemeenten Haren en Tynaarlo staan midden in een omvangrijk veranderingstraject dat gevolgen 
heeft voor het functioneren van het gehele gemeentelijke apparaat.  
 
Beide gemeenten hebben een gezonde ambitie als het gaat om de verbetering van de dienstverle-
ning. Informatievoorziening wordt geacht hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Om aan de 
uitgangspunten van een geïntegreerde en centrale dienstverlening uit de gemeentelijke visie en de 
landelijke ontwikkelingen te kunnen voldoen is het voor de informatiehuishouding nodig een duidelijke 
visie te hebben op informatisering.  
 
Zonder deze duidelijke visie is het gevaar aan-
wezig dat menskracht, financiële middelen en 
kennis te versnipperd worden ingezet. Op basis 
van de gemeentelijke ambities en landelijke 
ontwikkelingen, is de visie uitgewerkt naar de 
vier volgende aandachtsgebieden (in de figuur 
hiernaast schematisch weergegeven): 
• Informatievoorziening en de maatschappij 
• Informatievoorziening en bestuur (incl. 

politiek) 
• Informatievoorziening en gemeentelijke 

dienstverlening 
• Informatievoorziening en bedrijfsvoering 
 
 
4.2 Informatievoorziening en de maatschappij  
 
De gemeente zal moeten inspelen op de ontwikkelingen die in de samenleving plaatsvinden.  
De dynamiek van de maatschappij neemt toe. Door de opkomst van internet en e-mail kan kennis en 
informatie eenvoudig en breed worden verspreid. Enerzijds wordt de samenleving hierdoor beter geïn-
formeerd, anderzijds wordt door deze informatielawine het houden van overzicht over al deze informa-
tie steeds lastiger. De maatschappij wil graag de informatie gestructureerd aangeboden krijgen en 
spreekt de overheid aan op basis van door haar verstrekte informatie.  
De ontwikkelingen op economisch, technisch en sociaal gebied volgen elkaar steeds sneller op. De 
economische structuur van de gemeente verandert mee. Kennis intensieve bedrijven kiezen bijvoor-
beeld een vestigingsplaats op basis van de beschikbaarheid van een moderne ICT-infrastructuur. 
Beide gemeenten zullen hiervoor ruime ontwikkelingsmogelijkheden moeten gaan bieden en bevorde-
ren dat iedereen toegang heeft tot de (digitale) gemeentelijke informatie. Deze moet dan wel gestruc-
tureerd worden aangeboden.  
Dit leidt tot de volgende doelstellingen: 
 

 de gemeente Haren en Tynaarlo  willen bevorderen dat iedereen toegang heeft tot de (digitale) 
gemeentelijke informatie. 
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4.3 Informatievoorziening en bestuur  
 
Door de opkomst van ICT, met name Internet, is het steeds gemakkelijker geworden om informatie te 
verzamelen en een mening te vormen. Burgers worden daardoor steeds mondiger. Ze willen meer 
controle en invloed op het democratische proces. Haren en Tynaarlo willen hier op inspelen door 
transparant te zijn, processen sneller te laten verlopen en beleidsvorming interactief te laten plaats-
vinden.  
Dit leidt tot de volgende doelstellingen: 
 

 informatievoorziening wordt als hulpmiddel ingezet om de politiek dichter bij de burger te bren-
gen; 

 informatievoorziening wordt ten volle benut bij de interactieve beleidsvorming; 
 bestuurlijke informatie wordt digitaal ontsloten en beschikbaar gesteld. 

 
 
4.4 Informatievoorziening en gemeentelijke dienstverlening  
Beide gemeenten stellen zich klantgericht op voor burgers, bedrijven en instellingen en streven naar 
een optimale dienstverlening. Door aansluiting te zoeken bij het ELO-Grunn respectievelijk EGEM-i 
traject sluiten zij zich aan bij de uitgangspunten van het actieprogramma 'Andere overheid'. De infor-
matievoorziening wordt als strategisch middel ingezet bij de vraaggerichte en centrale dienstverlening. 
In de toekomst zullen klanten aanvragen 24 uur per dag interactief in kunnen dienen, de status er van 
volgen en diensten digitaal kunnen ontvangen.  
 
Om de administratieve lasten voor burgers en bedrijfsleven te verminderen zal de overheid in het al-
gemeen minder regels willen stellen. Als Haren en Tynaarlo deze ontwikkelingen willen blijven volgen, 
leidt dit voor de informatievoorziening tot de volgende doelstellingen: 
 

 informatievoorziening wordt als strategisch middel ingezet bij de vraaggerichte en centrale 
dienstverlening; 

 klanten kunnen aanvragen 24 uur per dag interactief indienen, de status volgen en ontvangen 
 gegevens mogen slechts éénmalig aan klanten worden gevraagd. 

 
 
4.5 Informatievoorziening en bedrijfsvoering  
Het gebruik van ICT hulpmiddelen was tot nu toe voornamelijk gericht op interne processen en pro-
ducten. Deze hulpmiddelen zijn gericht op het ondersteunen van de werkprocessen van één afdeling 
of één product en sterk aanbodgericht. De ICT revolutie die nu bij de Nederlandse overheid plaats-
vindt, is vooral klant- en vraaggeoriënteerd, met een belangrijke rol voor communicatie. Het digitale 
loket moet aansluiten op de bestaande interne processen. Dit betekent meer dan alleen het koppelen 
van systemen. Het betreft vooral ook veranderingen in werkprocessen en organisatiecultuur. De ge-
bruikte techniek is hierbij ondergeschikt aan de gevraagde en geproduceerde informatie.  
 
De vele ontwikkelingen maken het noodzakelijk doelen binnen beleidsthema’s te benoemen en de 
samenhang te beschrijven. Om die doelen te bereiken zijn een projecten- en actiebundel opgesteld. 
Op uitvoeringsniveau kunnen deze projecten via een projectenstructuur worden aangestuurd.  
 
Bij het op orde brengen van de informatiehuishouding gaat het enerzijds dus om het stroomlijnen van 
de werkprocessen en optimaliseren van (het gebruik van) de applicaties. Anderzijds gaat het om het 
opslaan en archiveren van digitale bestanden, zodanig dat deze weer gemakkelijk, uniek en onveran-
derd teruggevonden kunnen worden. Speciale aandacht moet er daarom zijn en blijven voor een inte-
grale en uniforme workflowtoepassing, gekoppeld met digitale documentopslag en waarbij toegang en 
ontsluiting voor de klant via het Internet kan plaatsvinden. Een andere reden om speciale aandacht 
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voor de digitale documentaire systemen te hebben, heeft te maken met de duurzame archivering van 
overheidsdocumenten. Productgerichte informatiesystemen zijn onvoldoende in staat om digitale do-
cumenten op een uniforme en organisatiebrede wijze te ontsluiten of in hun oorspronkelijke vorm voor 
een langere periode te bewaren. Bovendien sluit het papieren archief niet meer aan op nieuw te ont-
wikkelen digitale processen.  
Haren en Tynaarlo spreken hiermee uit dat technologische mogelijkheden ten volle moeten worden 
benut om de algehele bedrijfsvoering zo efficiënt en effectief mogelijk te laten functioneren.  
 
Informatiestrategie en - beleid 
Een succesvolle toekomstvaste uitbouw van de informatievoorziening vereist een heldere en uitvoer-
bare strategie met daarnaast ook aandacht voor sturing en beheersing. Door richtlijnen op te nemen, 
is het plan daarbij uitstekend als instrument te gebruiken. Benodigde investeringen in geld en mens-
kracht zijn in het realisatieplan in de tijd uitgezet, om het Informatiebeleidsplan tot uitvoering te kunnen 
brengen. 
Niet alleen voor de korte termijn, ook voor de langere termijn zal het Informatiebeleidsplan inzicht 
moeten geven in de gewenste ontwikkelingen. Hierbij zal ook aandacht aan de intensieve samenwer-
king moeten worden besteed. 
Binnen de richtlijnen van het plan, zijn de afdelingen zelf verantwoordelijk voor de uitvoering. Opge-
merkt dient te worden dat deze eigen verantwoordelijkheid van de afdelingen niet mag leiden tot ver-
kokering. Bij de uitvoering van het plan zal wat betreft de benodigde investeringen in geld en 
menskracht gestreefd worden naar een gezond evenwicht tussen afdelingspecifieke belangen en 
gemeentelijke belangen. Het PIM zal erop moeten toezien dat dit evenwicht wordt aangebracht. Peri-
odiek wordt de strategie en het daar van afgeleide beleid waarnodig bijgesteld. 
De ontwikkeling van de informatievoorziening van beide gemeenten zal een hoge eis stellen aan de 
kennis en kunde binnen de organisaties. Hieraan zal per project aandacht moeten worden besteed. 
Ook nieuw personeel zal op basiskennis of moeten worden geselecteerd of daarvoor moeten worden 
opgeleid. 
 

• De visie en strategie voor de informatiehuishouding is een afgeleide van de algemene visie 
van de gemeenten, het raads- en collegeprogramma, het besturingsmodel, de directieplannen 
én een afgeleide van landelijke ontwikkelingen. 

• Per raadsperiode wordt de visie op de informatisering bijgesteld. 
• De informatiehuishouding dient te voldoen aan de eisen die een integrale, vraaggerichte 

dienstverlening vanuit de één-loket-gedachte verlangen. 
• De strategie gaat uit van samenwerking tussen Haren en Tynaarlo, Daarom zullen beide ge-

meenten een gezamenlijke regie hierover voeren. 
• Jaarlijks wordt een voortschrijdend beleids- en projectenplan bijgesteld. Hierin worden de ge-

meentelijke beleidsdoelen, de landelijke ontwikkelingen en de visie op informatisering vertaald 
in een strategisch kader, waarin concrete projecten en middelen worden bepaald. 

• Er moet aandacht worden besteed aan de organisatorische en personele gevolgen van de 
verdere ontwikkeling van de informatisering. 

• De kennis op het gebied van I&A zal in alle geledingen op het gewenste niveau moeten zijn 
om het rendement van de informatisering te optimaliseren.  

 Dit betekent onder meer dat: 
 - Het aannamebeleid zich ook zal moeten richten op het hebben van basiskennis en/of erva
 ring op het gebied van I&A van nieuwe medewerkers. 
 - Het opleidingsbeleid zich moet richten op het aanbrengen of uitbreiden van de benodigde 
 basiskennis en/of ervaring op het gebied van I&A bij medewerkers. 
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Gegevens 
Gegevens zijn van strategisch belang voor een adequate bedrijfsvoering en worden beschouwd als 
een essentiële grondstof voor de bedrijfsvoering van de gemeenten. 
De gegevens zullen steeds meer en beter toegankelijk moeten zijn voor de organisaties en voor der-
den. De gemeenten beschikken immers ook over gegevens die voor derden (zoals belastingdienst en 
waterschappen in het kader van de wet WOZ) interessant zijn of die de gemeente wettelijk verplicht is 
te leveren (basisadministraties).  
Door invulling te geven aan een centrale gegevensbeheerfunctie kunnen beide gemeenten aan deze 
eisen voldoen.  
Bij de inrichting van het gegevensbeheer zal worden uitgegaan van gemeenschappelijk gebruik van 
gegevens. Gemeenschappelijk gegevensgebruik bevordert een goede dienstverlening aan de burger. 
Daarnaast is het efficiënter om een gegeven door één werkeenheid te laten beheren in plaats van 
door meer werkeenheden. Tenslotte kunnen de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens beter 
worden gewaarborgd door afspraken te maken over het gemeenschappelijk gebruik tussen de be-
heerder en de gebruikers van de gegevens.  
 

• De verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de gegevens ligt in de lijn. 
• Er wordt gewerkt vanuit een gemeentebrede gegevensarchitectuur gebaseerd op landelijke 

standaarden. 
• In de hele organisatie wordt gebruik gemaakt van basisgegevens en standaarden die eendui-

dig zijn vastgelegd en centraal worden beheerd. 
• Alle informatie is toegankelijk, betrouwbaar en veilig en op alle niveaus beschikbaar en vol-

doet aan wetgeving. 
• Alle informatie wordt optimaal beveiligd 
• Basis- en kerngegevens worden slechts éénmalig opgeslagen en zijn daarna beschikbaar 

voor meervoudig gebruik. 
 
Functionele toepassingen (applicaties) 
Alle toepassingen (nieuwe zowel als vervangingen van bestaande toepassingen) zullen worden getoetst 
aan de doelstellingen en richtlijnen van het Informatiebeleid. Deze toetsing zal plaatsvinden onder ver-
antwoordelijkheid van het PIM. Flexibiliteit en de mogelijkheden tot integratie en communicatie zijn hierin 
belangrijke selectiecriteria. Dit betekent dat de toepassing mee moet kunnen groeien met de verwachte 
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en dat de applicaties moeten passen in de richtlijnen en standaards 
die gelden met betrekking tot de overige componenten van de proces-architectuur. Ook zullen de resul-
taten van de inrichting van basisregistraties (gegevensstructurering) en het inzetten van systemen voor 
werkstroombeheersing (workflow) als selectiecriterium meegenomen worden.  
 

• Er wordt gewerkt vanuit een gemeentebrede procesarchitectuur, gebaseerd op landelijke 
standaarden. Nieuwe toepassingen passen binnen één open functionele architectuur. 

• Kwaliteitsverbetering en positionering van administratieve en managementondersteunende in-
formatievoorziening heeft hoge prioriteit. Informatiesystemen worden zodanig ingericht dat 
kwaliteit en kwantiteit van de output van primaire processen tijdig is bij te sturen. 

• Met prioriteit worden gemeentelijke processen beschreven en opgenomen in een uniform en 
gestandaardiseerd systeem. Het systeem draagt zorg voor een koppeling met workflow-
systemen. 

• Er is een nieuwe inrichting van dossierhantering nodig, die verschuift van product/dienst ge-
richt, naar subject of object gericht. Het hiervoor benodigde (dossiermanagement)systeem zal 
vanuit een digitaliserings- en archiveringsfilosofie moeten worden ontworpen/geselecteerd en 
geïmplementeerd, ernaar strevend de producten en diensten maximaal te ondersteunen. De 
keuze die wordt gemaakt zal moeten passen in de bestaande applicatie architectuur. 

• Uitgangspunt is de ondersteuning van de werkprocessen in Haren en Tynaarlo met behulp 
van één (set van) applicaties(s) en systemen. 
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• Waar mogelijk vindt coördinatie en afstemming tussen werkprocessen plaats door I&A syste-
men. 

 
 
IT-Infrastructuur 
Standaardisatie van de onderdelen van de IT-infrastructuur wordt beschouwd als een noodzakelijke 
voorwaarde om te komen tot het aanbrengen van structuur en flexibiliteit in de ontwikkelingen op het 
gebied van informatievoorziening en automatisering tegen aanvaardbare kosten. Bovendien vereist ge-
meenschappelijk gebruik van de informatie-infrastructuur: standaardisatie van de technische voorzienin-
gen en standaardisatie aangaande de vorm en inhoud van gegevens. 
Standaardisatie bakent het gebied af, zorgt voor gerichte opbouw en onderhoud van kennis en leidt tot 
vermindering van problemen op het gebied van integratie, communicatie en flexibiliteit.  
Zonder standaardisatie worden investeringen gedaan die onvoldoende op elkaar aansluiten en vindt 
versnippering van kennis en kunde plaats. De kennis van een grote verscheidenheid aan producten 
moet immers opgebouwd en onderhouden worden. Bovendien zal het op termijn steeds moeilijker wor-
den om de uit het oogpunt van de aandachtspunten en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en informa-
tievoorziening vereiste communicatie, integratie en flexibiliteit tegen beheersbare kosten te realiseren. 
Tenslotte vragen ook de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor derden, de toenemende samen-
werking met andere organisaties en de verbetering van de openheid van lagere overheden om stan-
daardisatie.  
 
Een standaard inrichting van de werkplekken bevordert naast de beheersbaarheid, tevens de flexibiliteit 
van de werkplekken.In het zoeken naar standaards op het gebied van hard- en software dient zo veel 
mogelijk te worden aangesloten bij (inter)nationaal gebruikte standaards, dit omdat de externe commu-
nicatie steeds meer zal gaan toenemen (Internet etc.). 
 

• Er wordt gewerkt vanuit een gemeentebrede technische infrastructuur, gebaseerd op (open) 
standaarden. 

• Korte termijnkeuzes beperken de middellange termijn keuzes niet. 
• Aanschaf, beheer en gebruik van technische infrastructuur, algemeen gebruikte toepassingen, 

werkplekautomatisering en telefonie geschiedt onder centrale kaders en voorwaarden. 
 
Regelgeving 
 
Selectie en aanschaf 
Het Informatiebeleid gaat uit van zoveel mogelijk standaardoplossingen en zo weinig mogelijk eigen 
systeemontwikkeling. Eigen ontwikkeling is toegestaan, indien dit aantoonbaar noodzakelijk is, omdat 
bijvoorbeeld de vereiste standaardtoepassing niet op de markt verkrijgbaar is, of eigen systeemontwik-
keling doelmatiger blijkt te zijn.  
Eigen ontwikkeling van toepassingen zal zo veel mogelijk beperkt blijven tot kantoorautomatiserings-
toepassingen, zoals macro's voor standaardcorrespondentie of specifieke toepassingen als aanvulling 
op standaardpakketten (workflow, overzicht, zoekprogramma's). Teneinde inzicht te verkrijgen en te 
behouden in de aanwezige programmatuur zal een centrale registratie van eigen ontwikkelde program-
matuur en van aangekochte programmatuur (pakketten) verplicht zijn.  
 
De activiteiten in het kader van de selectie en implementatie van een standaardpakket zijn altijd van 
tijdelijke aard en bovendien zijn er vaak meer disciplines bij betrokken. Daarom wordt gekozen voor een 
projectmatige aanpak. Hierbij is uniforme en systematische benadering nodig om de risico's van een 
selectie- en/of implementatiefout zoveel mogelijk te beperken. 
 

• Eigen systeemontwikkeling vindt niet plaats tenzij dit aantoonbaar noodzakelijk is. Advisering ligt 
bij het PIM 
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• Het voor eigen gebruik vervaardigen van kantoorautomatiseringtoepassingen, op zichzelf 
staand dan wel als aanvulling op standaardpakketten, is onder de verantwoordelijkheid van het 
betreffende hoofd en onder voorwaarde van documentatie en centrale registratie toegestaan. 

• De beoordeling en selectie van een pakket wordt volgens een daarvoor vastgestelde stan-
daardprocedure projectmatig uitgevoerd. 

 
 
Beveiliging 
In een geautomatiseerde omgeving vindt opslag en verwerking van de gegevens geconcentreerd plaats. 
De geautomatiseerde vorm van gegevensverwerking is kwetsbaar: computers kunnen uitvallen, gege-
vens kunnen verloren gaan, in handen van onbevoegden komen, gemanipuleerd worden, enz.. Boven-
dien brengt meer openheid van gemeenten door externe digitale communicatie meer risico's met zich 
mee voor het beveiligen van gegevens die niet voor de openbaarheid zijn bestemd.  
De gemeenten worden voor hun bedrijfsvoering steeds afhankelijker van geautomatiseerde systemen. 
Indien gegevens verloren gaan, is veel tijd en geld nodig om deze opnieuw te verzamelen. 
Gezien de onaanvaardbare risico's voor de gehele bedrijfsvoering is beveiliging van de functionele en 
technische infrastructuur een zaak voor beide organisaties. Deze beveiliging dient dan ook te geschie-
den volgens een vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan die moeten passen in het algemeen beveili-
gingsbeleid van beide gemeenten.     
 

• Het beveiligen van de functionele en technische infrastructuur geschiedt onder verantwoorde-
lijkheid van het PIM, volgens het daarvoor vastgestelde beveiligingsbeleid en -plan. Dit beveili-
gingsbeleid en -plan moeten passen binnen het algemeen beveiligingsbeleid van beide 
gemeenten. 

 
 
Privacy 
Binnen de gemeenten worden een veelheid aan gegevens over de burger geregistreerd. Deze gegevens 
worden op basis van ministeriële besluiten verstrekt aan verschillende landelijke afnemers zoals ministe-
ries, justitiële instanties, pensioenfondsen en zorgverzekeraars.  
De communicatie tussen de gemeenten en haar burgers vindt in de praktijk dus onder andere zijn beslag 
in de registratie van gegevens over die burgers. De kwaliteit van deze communicatie is mede afhankelijk 
van de wijze waarop het ambtelijk apparaat en het bestuur met deze gegevens omgaan. 
Onder invloed van externe ontwikkelingen en vanuit de interne doelmatigheid met betrekking tot de be-
drijfsvoering neemt de behoefte aan koppeling van verschillende geautomatiseerde gegevensverzame-
lingen toe om op die manier meer te weten te komen over de burger en deze daardoor beter van dienst 
te kunnen zijn. 
Deze ontwikkelingen vereisen een zorgvuldige aanpak en regulering. Binnen de gemeenten dienen 
registratie en gebruik van persoonsgegevens dan ook te voldoen aan de wettelijke eisen.   
  

• Elke registratie en elk gebruik van persoonsgegevens in de gemeenten dienen te voldoen aan 
de normen die daarvoor wettelijk zijn vastgelegd en zijn vastgelegd in de gemeentelijke privacy 
verordening. 

• De feitelijke naleving van de wettelijke regels t.a.v. de persoonsregistratie en de gemeentelijke 
privacy verordening, is een verantwoordelijkheid van het hoofd van de afdeling die de persoons-
gegevens onderhoudt (verzamelt, op-/afvoert, muteert) en/of gebruikt. 
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4.6 Uitgangspunten  
De ontwikkeling van de Informatisering zal hand in hand moeten gaan met die van de bedrijfsvoering. 
Immers de bedrijfsvoering is leidend en Informatievoorziening en Automatisering zijn ondersteunend 
en voorwaardenscheppend. Dat betekent dat de visie zal moeten aansluiten bij de uitgangspunten in 
de bedrijfsvoering.  
 
De visie gaat in de eerste plaats uit van het principe dat iedereen moet kunnen beschikken over de 
informatie die van belang is voor het goed kunnen uitvoeren van de taak (intern gericht). In de tweede 
plaats wordt uitgegaan van de mogelijkheid de klanten te allen tijde te kunnen informeren over de 
producten en dienstverlening (extern gericht). Overigens betekent dat niet dat gewacht moet worden 
met de start van digitale dienstverlening tot intern alles perfect is. Op de meeste onderdelen is de 
bedrijfsvoering op orde en kan op die gebieden (door)gestart worden met de voorbereidingen van 
digitale dienstverlening. Er kan tegelijkertijd gewerkt worden aan de “etalage” (internet) en de “winkel” 
(interne organisatie).  
 
Aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan, n.l.:  
 
Informatie inzichtelijk  
Inzicht in de aanwezige gegevens is onontbeerlijk voor een adequate werkwijze. Daarnaast is het een 
randvoorwaarde om organisatiebreed de informatie te kunnen ontsluiten. Hiervoor zullen de gegevens 
in kaart moeten worden gebracht. Dit wordt een van de belangrijkste taken van de I-functie. Projecten 
op het gebied van basisregistraties, midoffice en documentmanagement dragen hier aan bij.  
 
Informatie gestructureerd  
Niet alleen inzicht in de informatie is van belang, ook de structurering van gegevens zal de komende 
jaren meer aandacht moeten krijgen. Veel gegevens worden op diverse plaatsen opgeslagen en be-
heerd, bijvoorbeeld objecten en adressen. Structurering d.m.v. basisregistraties (1 bron, meerdere 
gebruikers) en gegevensmagazijnen zullen ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de gegevens en 
het eenmalig gebruik toe gaat nemen.  
 
Informatie breed beschikbaar en breed toegankelijk  
Uiteindelijk zal door het inzichtelijk maken van de gegevens en het beter structureren de kwaliteit toe 
nemen. Door het leggen van koppelingen kan de informatie breed en integraal zowel binnen als buiten 
de organisatie beschikbaar worden gesteld. Haren en Tynaarlo hebben zich tot doel gesteld om door 
middel van een midoffice ook hier invulling aan te geven. Daarnaast maakt men gebruik van de BRS 
als koppeling tussen de vitale systemen. 
 
Inzet Internet / Intranet  
Internettechnologie wordt al volop gebruikt, maar kan nog vele malen beter worden benut om de toe-
gang tot gegevens te vergroten. Internet gaat een steeds belangrijkere rol spelen in zowel de interne 
als externe Informatievoorziening. De eerste stappen die er toe moeten leiden dat men op weg kan 
gaan naar een volwaardige elektronische overheid zijn binnen beide gemeenten reeds genomen.  
 
Het vertalen van deze voorwaarden naar doelstellingen van Informatiebeleid, betekent dat de informatie-
voorziening van Haren en Tynaarlo zullen moeten voldoen aan:  
 
Flexibiliteit  
Het continu inspelen op wettelijke veranderingen, nieuwe wensen van burger en bedrijfsleven en nieuwe 
technologie, zal alleen maar gaan toenemen. De inrichting van de informatievoorziening en het gebruik 
ervan zal op eenvoudige wijze hierop moeten kunnen worden aangepast. Dat betekent o.a. dat er meer 
gebruik zal moeten worden gemaakt van standaardoplossingen die  conform landelijk standaards zijn 
ontwikkeld. 
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Integratie  
Door met name de invoering van de basisregistraties en de randvoorwaarde dat informatie gestructu-
reerd, integraal en breed moet kunnen worden aangeboden is het verder koppelen van systemen en 
databases noodzakelijk. Haren en Tynaarlo maken hiervoor gebruik van gelijksoortige applicaties van 1 
leverancier als het gaat om de vitale systemen (zoals GBA, belastingen etc.). Door gebruik te maken van 
een BRS is integratie tussen deze systemen geregeld. Aansluiting en verdere integratie is op termijn wel 
noodzakelijk ook voor de minder vitale systemen. Het midoffice zal hierin en volgende stap zijn.  
 
Kwaliteit  
Steeds meer worden gemeente, haar afnemers en ketenpartners afhankelijk van de gegevens die voor-
handen zijn. Het Programma Andere Overheid stelt dat de overheid niet meer naar “de bekende weg” 
mag vragen en er dus van uit moet gaan dat zij kan vertrouwen op de gegevens die zij zelf beheert. De 
aandacht voor de kwaliteit van gegevens en informatie moet toenemen. Hiervoor is het van groot belang 
dat het gegevensbeheer van de basisregistraties centraal wordt uitgevoerd en in het kader van de sa-
menwerking liefst voor beide gemeenten. Afstemming van diverse ontwikkelingen moeten via het PIM 
blijven lopen. 
 
Communicatie  
Het digitaliseren staat nog aan het begin van haar ontwikkeling. De communicatie met de burger via 
internet zal in de planperiode sterk gaan toenemen. Bestaande en nieuwe systemen en de interne orga-
nisatie zullen hier op moeten worden voorbereid. De rol van de kwaliteit van de content op de website 
wordt daarom steeds belangrijker. Integraal beheer hiervoor en de coördinatie hierover is van belang. In 
nde samenwerking is het aan te bevel dit gezamenlijk voor beide gemeente op te pakken. 
  
4.7 Ontwikkeling van de I&A functies en de beheerorganisatie  
 
De gemeenten bevinden zich aan het begin van de informatiseringfase. Belangrijke kenmerken van 
deze positie zijn o.a.:  
• een toenemende behoefte aan bestuur- en managementinformatie 
• een groeiende behoefte aan integratie en als gevolg daarvan ook een groeiende behoefte aan 

uitwisseling én beheer van gegevens 
• een verdere professionalisering van de I&A functies.  
 
De taakgebieden zullen steeds meer gaan inzien dat I&A voor het behalen van de eigen doelstellingen 
een kritieke succesfactor aan het worden is. Dit vraagt om aandacht op de taakgebieden planning & 
control en beleid & strategie voor de meeste I&A-aspecten. Daarnaast zal de betrokkenheid van de 
organisatie bij I&A heel belangrijk blijven. Gezien de ontwikkeling van de bedrijfsvoering waarbij de 
aandacht voor de burger centraal staat moeten de I&A functies de gebruiker hierbij adequaat onder-
steunen. De functioneel applicatiebeheerders spelen hierin een belangrijke rol. Het applicatiebeheer 
zal moeten worden versterkt o.a. door kennistoename.  

4.7.1 Model voor de inrichting van de Informatiefunctie 
De ontwikkelingen die beide gemeenten de komende jaren zullen moeten doorvoeren (met name de  
invoering van een midoffice, basisregistraties etc.), veroorzaken een verzwaring van de informatieta-
ken. De informatiestromen zullen alleen maar verder toenemen en complexer worden.  
Vanuit een centrale afdelingoverstijgende visie zal het beheer op onderdelen moeten worden gecen-
traliseerd, om te garanderen dat de beoogde afstemming en integratie wordt gerealiseerd. In het vol-
gende schema is een model voor de inrichting van de informatiefunctie weergegeven, passend bij de 
geschetste ontwikkelingen.  
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Centraal ontstaat een scheiding tussen beheertaken die vooral gericht zijn op techniek met een sterk 
faciliterend karakter (automatisering) en taken die vooral gericht zijn op functionaliteit en informatie-
verstrekking met een meer coördinerend en sturend karakter.  
De specifieke taken in de beheer organisatie rond basisregistraties en vastgoedinformatie vinden we 
terug als specialismen van een algemene I-taak, het gegevensmanagement. Naar verwachting zullen 
GIS en Geo-informatie steeds meer integraal onderdeel uit gaan maken van de gemeentebrede in-
formatievoorziening. Dat zal ook gelden voor andere taken als DIV/DMS en workflowmanagement als 
onderdeel van het aandachtsgebied procesmanagement. Aangezien het Internet een steeds grotere 
en centrale rol in de front-office-architectuur gaat spelen en het van een puur communicatiemiddel 
naar een front-office-toepassing gaat migreren, is het voor de hand liggend om de webcoördinatieta-
ken centraal te organiseren. De verantwoordelijkheid voor het inhoudelijke gegevensbeheer (uitvoe-
rende werkzaamheden) ligt decentraal. Applicatiebeheer ligt vooralsnog decentraal voor de 
productspecifieke systemen en centraal voor de generieke en kantoorautomatisering systemen.  

4.7.2 Ontwikkeling Informatiefunctie Haren en Tynaarlo 
Voor beide gemeenten zal de Informatiefunctie zich een plaats moeten gaan vinden die zodanig is dat 
op concern niveau de samenhang en planning van alle projecten die voortvloeien uit het Informatiebe-
leidsplan bewaakt en geborgd kunnen worden. Vooralsnog zal deze door Haren en Tynaarlo afzon-
derlijk worden ingevuld. Afstemming bij de invulling ervan is wel van belang, indien er op termijn 
mogelijkheden worden gezien om deze functie gezamenlijk in te gaan vullen. 
 
Om vertragingen in de uitvoering te voorkomen, omdat de invulling bij beide gemeenten nog niet ge-
heel is doorgevoerd, is het van belang dat direct vanaf de start van de uitvoering van dit Informatiebe-
leidsplan het PIM een belangrijke sturen de rol krijgt toebedeeld. Op termijn kan er een gezamenlijke 
Informatiemanager worden aangewezen die deze rol op zich gaat nemen. 
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4.8 Overlegstructuren 
 
De uitvoering van het Informatiebeleids-
plan, binnen een organisatie die werkt 
conform het principe van integraal mana-
gement, is gebaat bij een goed werkende 
Informatiefunctie. Dit kan niet zonder een 
overlegstructuur op strategisch, tactisch 
en operationeel niveau.  
 
Het strategische overleg informatievoor-
ziening (SOI) heeft als doel de relatie tus-
sen de gemeentebrede strategie en de 
daarvan afgeleide I-visie te bewaken en 
zo nodig bij te stellen.  
 
In het beleidsoverleg Informatievoorzie-
ning (BOI) wordt de I-visie vertaald naar 
de uit te voeren projecten en taken en 
wordt waar nodig periodiek het Informatie-
beleidsplan bijgesteld en de voortgang 
bewaakt. Daarnaast wordt in dit overleg ook de voortgang van de ontwikkeling van aanpalende on-
derwerpen als DIV, Midoffice etc. bewaakt. Dit vindt door beide gemeenten plaats. 
  
Het gebruikersoverleg Informatievoorziening (GOI) wordt gevormd door de applicatie- en gegevens-
beheerders. In het GOI komen de dagelijkse praktijkzaken op het gebied van de informatievoorziening 
en automatisering aan de orde. Er kunnen specifieke zaken aan de orde komen, zoals het gebruik en 
beheer van basisregistraties of specifieke opleidingswensen. De samenstelling van het GOI kan naar-
gelang het onderwerp worden aangepast. 
 
De Informatiemanager is de “linking pin” in alle overlegvormen. 

Strategisch I-overleg
In platform IM

Tactisch overleg met 
IT-medewerkers door 
beide gemeenten

Informatiemanager 
is linking pin

Operationeel overleg met-
applicatiebeheerders en
gegevensbeheerders

SOI

BOI

GOI

Strategisch I-overleg
In platform IM

Tactisch overleg met 
IT-medewerkers door 
beide gemeenten

Informatiemanager 
is linking pin

Operationeel overleg met-
applicatiebeheerders en
gegevensbeheerders

SOI

BOI

GOI
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Bijlage 1 Lijst met afkortingen 

 
BAG  Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
BIN  Bedrijven en Instellingen Nummer 
BO  Back-Office 
BOI  BeleidsOverleg Informatievoorziening 
BZK  Binnenlandse Zaken 
CRM  Customer Relation Managementsysteem 
DigiD  Digitale identiteit 
DIV  Documentaire Informatie Voorziening 
DMS  Document Management Systeem 
DSP  Documentair Structuur Plan 
EGEMi  Electronische gemeente invoeringsteams 
ELO  Electronische overheid 
eNIK  elektronische Nederlandse Identiteitskaart 
FO  Front-Office 
GBA  Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens 
GEO  Geografisch 
GIS  Geografisch Informatie Systeem 
GOI  GebruikersOverleg Informatievoorziening 
I&A  Informatie en Automatisering 
I-visie  Informatiseringsvisie 
ICT  Informatie- en Communicatie Technologie 
KCC  Klant Contact Centrum 
MO  Mid-Office 
NORA  Nederlandse Overheids Referentie Architectuur 
PIM  Platform Informatie Management 
SOI  Strategische overleg informatievoorziening 
VNG  Vereniging Nederlandse Gemeenten 
WFM  Workflow Management systeem 
WKPB  Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 
WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WOZ  Waardering Onroerende Zaken 
 


