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Aan de Raad. 
 

Voorstel 

Wij stellen u voor: 
- Kennis te nemen van het beleidsplan Informatisering & automatisering 2016-

2018; 
- een investeringskrediet van € 252.000 beschikbaar te stellen voor het inrichten 

van de I&A-samenwerking met de gemeente Veenendaal en deze te dekken uit de 
algemene reserve; 

- jaarlijks € 29.369 aan extra ICT budget beschikbaar te stellen voor de 
doorontwikkeling ICT en verbeteren (e-) dienstverlening vanaf begrotingsjaar 
2018. Dit wordt verwerkt in de kadernota 2018-2021.  
 

 
 
Inleiding 

De afgelopen jaren hebben wij sterk ingezet op verbetering van de ICT basis (techniek en 
beheer), I&A dienstverlening, het herinrichten van het applicatielandschap, digitaal werken en het 
verbeteren van de informatieveiligheid. Op al deze terreinen neemt de complexiteit toe. In 
bijgaand beleidsplan Informatisering & automatisering 2016-2018 hebben wij de uitdagingen op 
het terrein van informatisering en automatisering beschreven en uitgewerkt hoe wij hieraan als 
zelfstandige, betrouwbare, initiatiefrijke en open gemeente inhoud kunnen geven.  
 
Intergemeentelijke samenwerking is hiervoor noodzakelijk. In juni 2016 is bestuurlijk 
vastgesteld dat de voorgenomen samenwerking met Barneveld niet wordt doorgezet. Het 
college van de gemeente Barneveld heeft besloten de samenwerking te beëindigen en 
zelfstandig verder te gaan. Het verkenningsteam ICT BSW heeft opdracht gekregen om 
de ontvlechting en herinrichting van Informatisering en Automatisering te realiseren en 
verschillende opties te onderzoeken.   
 
Woudenberg is een nieuwe oriëntatie gestart. Hierin zijn 3 gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en 3 commerciële partijen gesproken.  
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Hierin zijn de uitgangspunten van de verkenningsnotitie ICT-samenwerking (2014) en de 
ervaringen vanuit de samenwerking met de gemeente Barneveld betrokken.  
 
De gemeente Veenendaal is hieruit naar voren gekomen als de beoogde meest geschikte 
samenwerkingspartner. Deze gemeente werkt op ICT-terrein al jaren samen met de 
gemeente Rhenen en verzorgt de ICT-dienstverlening voor de gemeenten Veenendaal, 
Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, de Sportstichting en de stichting Jeugd & Gezin 
Veenendaal. De gemeente Veenendaal profileert zich nadrukkelijk als ICT-centrum in de 
regio Food Valley. Beide gemeenten leveren met het aangaan van deze samenwerking 
hieraan een actieve bijdrage.  
 
De gemeenten Woudenberg en Veenendaal hebben  intensief met elkaar gesproken over 
(de scope, voorwaarden en kosten van de) ICT-samenwerking. In gesprekken is de 
wederzijdse wens uitgesproken om te gaan samenwerken.  
 
Centrale vraag 

Bent u bereid om een krediet van  € 252.000 en jaarlijks een extra ICT-budget van  € 29.369 
beschikbaar te stellen om de beschreven ambities in het beleidsplan te realiseren én de I&A 
samenwerking met gemeente Veenendaal in te richten?   
 
Beoogd resultaat 

De gemeenten Woudenberg en Veenendaal willen samenwerken om: 
- de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en 

partners te optimaliseren, 
- de kwaliteit van de ICT te borgen, 
- onze e-dienstverlening te verbeteren, tijdig in te spelen op en te voldoen aan de 

ontwikkelingen/wetgeving geschetst in onze visie op dienstverlening en de digitale 
overheidsagenda 2020, 

- de kosten beheersbaar te houden.  
 
Kader 

- Toekomstvisie Woudenberg 2030 
- Strategiekaart Woudenberg (2016) 
- Nota strategische visie op samenwerking (2015). 
- Visie op dienstverlening (2017) 
- Informatiebeleidsplan 2016-2018  

 
Argumenten 

De dienstverleningsvisie Woudenberg (januari 2017) is gericht op professionele en 
kwalitatief hoogwaardige klantgerichte dienstverlening. Onze inwoners, ondernemers en 
partners (hierna te noemen “klanten”) willen antwoord op maat van onze gemeente. Ze 
willen contact met een medewerker die meedenkt en die zowel in de eigen gemeente als 
daarbuiten de mogelijkheden kent. Die behoefte geldt vooral bij complexe vragen waarbij 
de inwoner vaak meerdere (overheids)diensten nodig heeft.  
 
Onze maatschappij is grotendeels gedigitaliseerd. Klanten verwachten steeds meer van 
de gemeente dat zij haar dienstverlening digitaal inricht. Deze behoefte geldt vooral voor 
eenvoudige producten; de klant verwacht dat deze diensten digitaal beschikbaar zijn. 
Klanten van de gemeente Woudenberg wijken af van dit landelijke beeld, er is 
verhoudingsgewijs meer behoefte aan persoonlijk contact. Dit is terug te lezen in het 
Klanttevredenheidsonderzoek 2016. Een deel van de inwoners handelt standaardvragen 
inderdaad liever online af en bij complexe vragen zoeken zij persoonlijk en telefonisch 
contact.  We zoeken hierbij naar een goede balans tussen het standaardiseren van 
processen en het leveren van maatwerk.  
 
Een moderne bedrijfsvoering is nodig om onze doelen op het gebied van dienstverlening 
aan onze klanten te bereiken. De afgelopen jaren is een aantal kernapplicaties vervangen 
of staan op de nominatie om vervangen te worden.  
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Dit doen we om de informatisering vanuit de dienstverlening te optimaliseren én om 
effectief en efficiënt de beschikbare budgetten in te zetten. We zetten consequent in op 
standaardisatie, uniformiteit en informatieveiligheid waarbij het benodigde kennisniveau 
van medewerkers zo breed mogelijk kan worden benut tussen verschillende 
informatiesystemen.  
 
De opgaven en uitdagingen waar gemeenten, en ook Woudenberg, voor staan op het 
gebied van informatisering en automatisering worden door diverse (landelijke) 
ontwikkelingen steeds complexer. De schaalgrootte van onze gemeente, het 
ambitieniveau van de dienstverlening, de gewenste organisatieontwikkeling en de 
complexiteit van informatisering maken dat samenwerken op I&A-vlak noodzakelijk is.  
Ook de doelen op het gebied van I&A zelf, zoals het kunnen (en blijven) leveren van 
kwalitatief hoogwaardige (e-)dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid 
in bedrijfsvoering maken samenwerking nodig. 
 
Duurzaamheid 

Mens 
Wij vinden het belangrijk invulling te geven aan hoogwaardige dienstverlening aan onze 
inwoners, ondernemers en partners. Het doorontwikkelen van ICT maakt het mogelijk 
om, bijvoorbeeld, de digitale dienstverlening te verbeteren, om de informatie die zij 
eenmalig aan ons verstrekken zo veilig mogelijk te beheren, bewaren en benutten voor 
meermalig gebruik. Ook kunnen we alle zaken die klanten doen met de gemeente 
gemakkelijker inzichtelijk maken voor de klant én de medewerker met wie de klant in 
gesprek is.  
 
Markt 
De samenwerking met een gemeentelijke partner leidt tot schaalvoordeel in de 
(onderhandelings)positie met leveranciers. 
 

Draagvlak 

De voorgenomen samenwerking kan rekenen op bestuurlijk en ambtelijk draagvlak bij de 
gemeente. De samenwerking leidt tot verbetering van kwaliteit en continuïteit van 
dienstverlening aan klanten. 
 
Financiële consequenties 
Migratiekosten: 
Voor het ontvlechten van de I&A samenwerking met de gemeente Barneveld en het 
inrichten van de I&A samenwerking met de gemeente Veenendaal is een 
investeringskrediet nodig van € 252.000.  
 
Een overzicht van de begrote kosten is opgenomen in een bijlage, die vertrouwelijk voor 
u ter inzage ligt. Dit vanwege onderhandelingen die nog gevoerd gaan worden met 
betrokken partners en leveranciers.  
 
De tijdelijke extra kosten en een deel van de kosten voor dienstverlening door Barneveld 
vloeien voort uit het stopzetten van de samenwerking met Barneveld.  
Als de samenwerking met de gemeente Barneveld was voortgezet hadden we de overige 
investeringen ook moeten doen om verder in te vlechten in de ICT-
infrastructuur/omgeving van de gemeente Barneveld. 
 
De eenmalige investering van € 252.000 dient gedekt te worden uit een reserve. 
Hiervoor zijn 2 opties: 

• Algemene reserve 
• Reserve automatisering 

 
Het college geeft de voorkeur aan dekking uit de reserve automatisering.  
Echter, deze reserve is nodig om de voorgenomen investeringen uit het beleidsplan 
Informatisering & automatisering 2016-2018 te dekken.  
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Denkt u hierbij aan het vervangen van bestaande apparatuur, infrastructuur en software, 
het uitvoeren van een aantal projecten om invulling te geven aan modernisering van de 
digitale dienstverlening aan inwoners (omgevingswet) én het digitaal werken voor 
medewerkers en bestuur, doorlopend verbeteren van informatieveiligheid, inzichtelijker 
maken van klantvragen, klantbeeld én verbeteren van klanttevredenheid.  
 
Al deze investeringen worden in 5 jaar afgeschreven en komen ten laste van de reserve 
automatisering. Als de migratiekosten van € 252.000 worden gedekt uit de reserve 
automatisering dient deze reserve de komende 5 jaar weer aangevuld te worden voor het 
bedrag van € 252.000 te laste van de begroting van de gemeente. De begroting van de 
gemeente wordt dan vanaf 2018 vijf jaar lang extra belast met een bedrag van € 50.400. 
Dit vindt het college niet wenselijk. 
Het college adviseert daarom de investering van € 252.000 te dekken uit de algemene 
reserve.    
 
Hogere structurele ICT kosten: 

Als gevolg van de eenmalige investering is structureel € 29.369 extra budget nodig voor 
het beheer. Het college stelt voor dit extra budget vanaf begrotingsjaar 2018 structureel 
in de begroting op te nemen. Dit wordt verwerkt in de kadernota 2018-2021. 
 
Afname financieel risico 

In de begroting 2017-2020 staat de ontvlechting van de I&A samenwerking met de 
gemeente Barneveld voor een bedrag van € 120.000 (omvang € 200.000 x kans 60 % = 
€ 120.000) als programmarisico in paragraaf Weerstandsvermogen opgenomen. Indien 
de raad instemt met het investeringskrediet van € 252.000 komt dit risico te vervallen.  
 
Aanpak/uitvoering 

De samenwerking tussen Woudenberg en Veenendaal wordt verder uitgewerkt en 
geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst worden de 
volgende aspecten uitgewerkt: 
- inhoud dienstverlening (prestaties, producten, diensten), 
- sturing (rollen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, overlegstructuur en 

rapportage), 
-  evaluatiemomenten en exitstrategie (incl. frictiekosten), 
- eigendomsverhoudingen, aansprakelijkheid en geschillen, 
- informatiebeveiliging en vertrouwelijkheid. 
 
Periode maart-augustus 2017 

1. Opstellen van een uitvoeringsplan ontvlechting & inrichting 
2. Opstellen samenwerkings- en serviceovereenkomst. 
3. (Voorbereiden) ontvlechting Barneveld. 
4. (Voorbereiden) implementatie Veenendaal. 

 
Conclusie 

Met een eenmalig krediet en extra jaarlijks ICT-budget kan de  ontvlechting uit de ICT-omgeving 
van Barneveld en inrichting van de ICT-omgeving in Veenendaal gerealiseerd worden en kunnen 
we door ons beoogde resultaten op het gebied van dienstverlening, bedrijfsvoering en I&A 
borgen. 
 
Communicatie 

Gemeente Woudenberg streeft naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan 
inwoners, ondernemers en partners. Door samen te werken met een gemeentelijke 
partner, de gemeente Veenendaal, kunnen we zelfstandig  blijven in (ICT)dienstverlening 
en onze ambities en doelen uit het beleidsplan Informatisering en automatisering 2016-
2018 realiseren.  
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Burgemeester en wethouders van Woudenberg 
 
S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 
Secretaris Burgemeester 
 

Bijlagen: 
− Vertrouwelijk: overzicht incidentele en structurele kosten      
 


