
 

Raadsvergadering d.d. 20 mei 2008 agendapunt 12. 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 april 2008 
 
Onderwerp:   Vaststellen informatiebeleidsplan gemeenten Haren en Tynaarlo en 

 realisatieplan gemeente Tynaarlo  
 
Portefeuillehouder:   Dhr. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Marian Ottens 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 751 
E-mail adres:   m.ottens@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Akkoord gaan met het informatiebeleidsplan Haren en Tynaarlo en het 
 realisatieplan gemeente Tynaarlo. 
 
 
Bijlagen:     
-    Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Informatiebeleidsplan gemeenten Haren en Tynaarlo (bijgevoegd) 
-  Realisatieplan gemeente Tynaarlo (ter inzage) 
- handout presentatie informatieavond 15.04.2008 (ter inzage). 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Programma de andere overheid 
De landelijke overheid heeft in 2003 het programma ´de andere overheid´ opgesteld. Deze andere 
overheid is volgens de rijksoverheid vooral een ´e-overheid, die met meer inzet van ict haar 
dienstverlening verbeterd. 
 
De doelstellingen van ´de andere overheid´ kregen een vertaling in de volgende statements voor een 
goed functionerende overheid als een overheid die: 

• Niet naar de bekende weg vraagt 
• Klantgericht is 
• Zich niet voor de gek laat houden 
• Weet waar ze het over heeft 
• Haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig is. 

 
Het laatste rapport dat van de rijksoverheid verschenen is over de invulling van ´de andere overheid´ is 
het rapport van de commissie Wallage/Postma. In dit rapport wordt benadrukt dat een duidelijke 
prioriteitstelling nodig is. De commissie heeft daar voorstellen voor gedaan, het is nog niet duidelijk of en 
zo ja hoe deze voorstellen worden overgenomen. Intussen gaat op de diverse ministeries de 
wetgevingsmachine wel door. Een aantal wetontwerpen zijn het parlement gepasseerd en dienen door de 
gemeente te worden opgepakt. Dit zijn: de wet basisadministratie adressen en gebouwen (BAG), wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen (WKPB), handelsregisterwet (NHR), wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO), 
wet basisregistraties kadaster en topografie. De gemeenten hebben de taak om invulling te geven aan 



 

deze nieuwe wetgeving. Het niet meewerken kan leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid (WKPB), 
schadeclaims van andere overheden en bestuurlijke boetes. 
Informatiebeleidsplan 
Dat er veel op de gemeente af komt onder de noemer van de andere overheid mag duidelijk zijn. De 
trajecten in het kader van de overheid leggen een beslag op de capaciteit van de gemeente, zowel qua 
personeel als financiën. Het is daarom noodzakelijk om aan de hand van een visie aangaande de 
(digitale) dienstverlening te bepalen welke projecten in welke volgorde opgepakt kunnen worden. 
 
Onder begeleiding van een Egem-I adviseur de heer F. Trimp zijn de leden van het Platform Informatie 
Management Haren/Tynaarlo bezig geweest met het opstellen van een visie rondom de 
informatievoorziening en de vertaling daarvan naar een realisatieplan. Ter informatie: Egem-I teams zijn 
in het leven geroepen om gemeenten te begeleiden naar de andere overheid. 
 
Dit informatiebeleidsplan en realisatieplan zorgt ervoor dat de realisatie van de e-overheidsvoor-
zieningen beheerst plaatsvinden. Het is belangrijk dat de genoemde projecten volgens de planning 
worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat de planning aansluit voor wat betreft de wettelijk verplichte 
trajecten aan de planning van de rijksoverheid. Er staan een aantal niet verplichte projecten in, o.a. het 
project digitaal werken en het vormen van een midoffice. Deze projecten vormen de pijlers voor de 
digitale dienstverlening, het niet uitvoeren van deze projecten heeft verregaande consequenties voor de 
wettelijk verplichte trajecten. 
 
Een voorbeeld hiervan is het invoeren van de omgevingsvergunning (wet WABO). Een van de eisen 
vanuit het ministerie is dat gemeenten een vergunningsaanvraag digitaal moeten kunnen verwerken. Nu 
doen we dit nog door de digitale aanvragen fysiek te maken. We printen de digitale aanvraag uit en 
zorgen ervoor dat de digitale aanvraag het fysieke proces ingaat. Voor het goed kunnen uitvoeren van de 
WABO is dit niet langer haalbaar. We kunnen alleen efficiënter werken en zorgdragen voor een 
verbeterde dienstverlening als we de aanvraag ook digitaal kunnen afhandelen. 
 
Dubbele registraties worden overbodig en informatie kan door het digitaal werken makkelijker gedeeld 
worden. Deze winst kan ingezet worden om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren. De totale 
uitvoering van het realisatieplan zal door een veranderende werkwijze in 2012 een besparing opleveren 
van 2 fte. 
 
Relatie met Doe Mee onderzoek naar digitale dienstverlening 
Op 22 april jl. zijn de resultaten van de Doe Mee onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente 
Tynaarlo gepresenteerd. De conclusies uit het onderzoek waren dat: 

• De mate waarin het beleid mogelijkheden biedt voor sturing en controle is beperkt 
• De omvang van het digitale dienstenpakket voldoet aan de landelijke norm, eigen normen zijn 

niet bekend 
• Aspecten van de website is nog voor verbetering vatbaar 
• Werkprocessen zijn nog niet gedigitaliseerd: intern wordt de digitale aanvraag behandeld als post 
• Raad wil kaders stellen ten aanzien van digitale dienstverlening, uitvoering ligt bij het college. 

 
Het mag duidelijk zijn dat dit informatiebeleidsplan handvatten biedt voor de ontwikkeling van de digitale 
dienstverlening. Het realisatieplan geeft de planning aan hoe stap voor stap invulling kan worden 
gegeven aan die dienstverlening. 

Vervolgprocedure  

Het is belangrijk dat na de vaststelling van het beleidsplan de kaders bekend zijn bij medewerkers in de 
organisatie. Het beleidsplan en het uitvoeringsplan hebben een dusdanige impact op de toekomstige 
manier van werken voor medewerkers dat interne communicatie belangrijk is. Hiervoor worden 
inloopsessies georganiseerd. 



 

 
Een aantal projecten zoals de BAG/WKPB, het loket omgevingsvergunning en het actualiseren en 
digitaliseren van bestemmingsplannen zijn reeds gestart. 
 
De raad zal periodiek geïnformeerd worden over de voortgang in de projecten en betrokken worden bij de 
evaluatie van het informatiebeleid. 

Financiële consequenties 

Voor het uitvoeren van het realisatieplan zijn de volgende middelen nodig: 
- incidentele kosten: € 831.792,-- 
- structurele kosten:  € 211.624,-- 

Deze kosten zijn opgevoerd als nieuw beleid voor de voorjaarsnota 2008. 

Adviezen 

Wij adviseren u de kaders van het informatiebeleidsplan over te nemen en de genoemde projecten in het 
realisatieplan volgens planning uit te laten voeren.  

Gevraagd besluit 

Akkoord gaan met het informatiebeleidsplan Haren en Tynaarlo en het realisatieplan gemeente Tynaarlo. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
H. Kosmeijer, loco-burgemeester 
 
 
mr. P. Post, secretaris 


