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1.

Inleiding
Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) gaat niet meer alleen over digitale
werkplekken, maar steeds meer over het mogelijk maken van informatiestromen
binnen organisaties en het uitwisselen van informatie met ketenpartners. ICT wordt
daarom inmiddels gezien als een cruciaal bedrijfsmiddel en kent steeds meer
aspecten die in wet- en regelgeving zijn vervat en die eisen stellen aan de
gemeenten.
In de afgelopen jaren hebben overheden, waaronder gemeenten, flink geïnvesteerd
in ICT. Deels vanuit de overtuiging dat daarmee de kwantiteit en kwaliteit van
beleidsvoering en dienstverlening van de eigen organisatie is gediend en deels
omdat door wet- en regelgeving nieuwe externe eisen worden opgelegd om een
goede en veilige uitwisseling van gegevens te waarborgen. Overheden zijn in
toenemende mate met elkaar, met maatschappelijke organisaties, bedrijven en
inwoners in digitale netwerken verbonden.
Een voorbeeld van de meer strategische inzet van ICT is het onderwerp ‘open data’.
Open data gaat over het zonder beperkingen (tenzij beperkt door wet- en
regelgeving met betrekking tot privacy of auteursrechten) beschikbaar stellen van
overheidsinformatie. Het doel daarbij is het zijn van een transparante en
faciliterende overheid, die ‘open’ is over zijn handelen en innovatie in de
samenleving stimuleert. De gemeenteraad en het bestuur kunnen doelen formuleren
met betrekking tot transparantie en het faciliteren van innovatie en de wijze waarop
dit dient te gebeuren. De ICT-organisatie vertaalt vervolgens deze doelen en
ambities naar een actieplan en verzorgt de technische en organisatorische
randvoorwaarden.
Daarnaast is medio 2014 het eindrapport verschenen van de parlementaire
onderzoekscommissie ICT onder leiding van de heer Elias. De commissie stelt hierin
vast dat de (rijks)overheid niet goed in control is op de doelmatigheid en
doeltreffendheid van ICT-investeringen en doet verregaande aanbevelingen rond de
sanctionering van ICT-initiatieven, de aansturing van projecten en de rol van de
politiek bij het onderwerp ICT.
Bovengenoemde redenen zijn voor de Rekenkamer West-Brabant aanleiding geweest
bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid
voor te stellen als een van de relevante thema's. Daarop hebben de raden van de
gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk hun interesse
voor dit onderwerp kenbaar gemaakt en is dat voor deze gemeenten in het jaarplan
opgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau BMC te Amersfoort.

1.1. Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid van ICT-beleid
Het inzicht dat het ICT-beleid en de ICT-investeringen een essentiële schakel vormen
in de bedrijfsvoering en in de realisatie van beleidsdoelstellingen van de gemeente
Moerdijk, leiden tot de versterkte aandacht voor ICT als onderdeel van de
gemeentelijke governance. Governance houdt in dat er regels zijn voor goed bestuur
en goed toezicht en regels voor een verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van betrokkenen. Een praktisch bruikbare definitie van governance
luidt: Het sturen en controleren van overheidsorganisaties en door de overheid in het
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leven geroepen organisaties, de verantwoording die daarover wordt afgelegd en het
toezicht dat daarop wordt uitgeoefend ten behoeve van belanghebbenden1.
Om de ICT-governance van de gemeente Moerdijk in beeld te krijgen, is bij de
uitvoering van het onderzoek en de indeling van de onderzoeksvragen een nadere
clustering en onderscheid gemaakt tussen:
 Beleid en strategie
 Besturing en verantwoording
 Beheer en exploitatie
Hieronder wordt het volgende verstaan.
Beleid en strategie
Beleidsdoelen, zoals geprioriteerd in coalitieakkoorden en bestuursprogramma’s,
vinden hun vertaling in de noodzakelijke informatievoorziening.
Strategisch ICT-beleid koppelt de ambities van de gemeente voor de korte,
middellange en lange termijn aan concrete te realiseren ICT-doelen. De huidige
collegepartijen hebben hun ambities beschreven in de strategische visie, de
raadsagenda en de coalitieverklaring. Het is daarna aan het college van
burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie om deze ambities te
vertalen in realistische doelen en de daartoe benodigde ICT-inzet te beschrijven in
de vorm van een ICT-beleidsplan voor meerdere jaren, dat door de gemeenteraad
wordt vastgesteld. Op die manier geeft de gemeenteraad opdracht om het beleid
binnen de beschikbaar gestelde middelen uit te voeren. Bovendien stelt de raad
zichzelf in de gelegenheid meer betrokkenheid te hebben bij het strategische belang
van ICT met betrekking tot maatschappelijke effecten en gemeentelijke
doelstellingen.
Besturing en verantwoording
Besturing houdt in dat er samenhang is tussen planning, uitvoering, controle en
evaluatie. Een onderdeel is de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van de
informatievoorziening en het ICT-beleid.
Dit betekent dat de vertaling van een meerjaren ICT-beleidsplan, bijvoorbeeld door
jaarplannen, door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.
Daarmee geeft het college dan opdracht aan de ambtelijke organisatie uitvoering te
geven aan de in het plan uitgezette koers. Daar vallen activiteiten onder als: de
planning en organisatie van de informatievoorziening en de ICT, het inrichten van de
concernarchitectuur, het inrichten van de ICT-processen, het opstellen van interne
procedures, regels en richtlijnen.
De verantwoording van de uitgevoerde activiteiten en de mate waarin de gestelde
doelen zijn bereikt, dienen in omgekeerde volgorde te gebeuren. Door bijvoorbeeld
voortgangsrapportages legt het management rekenschap af aan het college van
burgemeester en wethouders en het college informeert de gemeenteraad in het
jaarverslag bij de bedrijfsvoeringsparagraaf in hoeverre de bedrijfsvoering in control
is. In opdracht van de gemeenteraad houdt de externe accountant toezicht op een
rechtmatige uitvoering.

1
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Beheer en exploitatie
Beheer van ICT-voorzieningen houdt in de sturing, organisatie, uitvoering en
bewaking van projecten en programma’s volgens erkende standaarden door de
ambtelijke organisatie. De exploitatie houdt in de uitvoering van de dagelijkse
werkzaamheden, gericht op de continuïteit van de bedrijfsprocessen.
Gelet op de risico’s die gemeenten lopen bij de uitvoering van grote ICT-projecten,
dient de interne beheersing goed te zijn ingericht. Het op koers houden van de
ambtelijke ICT-organisatie dient te gebeuren door een stelsel van maatregelen en
procedures in te voeren en te handhaven om vast te stellen of de invoering en
uitvoering in overeenstemming is en blijft met de plannen. Zo nodig worden
maatregelen getroffen voor bijsturing zodat de beleidsdoelstellingen gerealiseerd
kunnen worden. Hieronder vallen activiteiten als: risicomanagement, de naleving
van interne procedures, richtlijnen en wet- en regelgeving, periodieke en incidentele
managementrapportages, voortgangscontrole en bijsturing van de planning,
uitvoeren van audits, evaluaties en de monitoring.
Het onderzoek richt zich op de governance van de gemeente Moerdijk ten aanzien
van het ICT-beleid, te weten:
 de sturing: beleid en strategie;
 de verantwoording en toezicht: besturing en verantwoording;
 de interne beheersing: beheer en exploitatie.
De doeltreffendheid en doelmatigheid van het ICT-beleid wordt beoordeeld, de
rechtmatigheid van de uitgaven ligt buiten de scope van dit onderzoek.

1.2. Overkoepelende onderzoeksvraag
De focus van het onderzoek is gericht op de mate van doeltreffendheid en
doelmatigheid van het ICT-beleid in Moerdijk. Daarnaast wordt in het onderzoek
aandacht besteed aan door de gemeenteraden aangegeven aandachtspunten binnen
de scope van doeltreffendheid en doelmatigheid.
Overkoepelende onderzoeksvraag
De overkoepelende onderzoeksvraag luidt:
In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeente Moerdijk als doeltreffend en
doelmatig aan te merken?
Met deze overkoepelende onderzoeksvraag geeft het onderzoek informatie over:
 of en zo ja, in welke mate de beoogde effecten van het ICT-beleid daadwerkelijk
zijn behaald (doeltreffendheid);
 of en zo ja in welke mate de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering van
het ICT-beleid efficiënt verlopen (doelmatigheid).
De bijbehorende deelvragen zijn onderverdeeld in de eerder genoemde clustering.
Beleid en strategie
1. Heeft de gemeente een centraal ICT-plan, waarin de voorziene ontwikkelingen
(waaronder intergemeentelijke samenwerking), het voorgenomen beleid en de
voorziene uitgaven in de verschillende ICT-domeinen beschreven en onderbouwd
zijn?
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2. Wordt in het ICT-beleid geanticipeerd op toekomstige beleidsontwikkelingen
(onder andere decentralisaties jeugdzorg, Wmo, Participatiewet) en daaruit
voortvloeiende eisen ten aanzien van ICT?
3. Sluit het ICT-beleid aan op de actuele inzichten van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en voldoet het aan de eisen die
daarin aan gemeenten van vergelijkbare grootte worden gesteld?
Besturing en verantwoording
4. Welke beleidscyclus wordt gehanteerd voor de besluitvorming voor het ICT-beleid
en de ICT-investeringen? Op welke wijze worden de ICT-investeringen verantwoord?
5. Wat is de betrokkenheid van de gemeenteraad, het college van burgemeester en
wethouders en de diensten van de ambtelijke organisatie hierbij?
6. Kan de gemeenteraad op grond van de informatievoorziening rond het ICT-beleid
en de ICT-investeringen invulling geven aan zijn kaderstellende en controlerende
rol? Op welke wijze wordt de gemeenteraad daarin gefaciliteerd?
7. Welke criteria spelen een rol in de besluitvorming rond het ICT-beleid en de ICTinvesteringen (basis infrastructuur, kwaliteit, prijs, verwachte opbrengst en
dergelijke)?
8. Wordt bij de besluitvorming rond het ICT-beleid en de ICT-investeringen ook
samengewerkt met andere gemeenten en/of instellingen? En zo ja, op welke
terreinen en met welke partijen?
9. Heeft de gemeente een centraal ICT-inkoopbeleid of vindt dit decentraal
(dienstenniveau) plaats? En hoe ziet dat inkoopbeleid er dan uit?
10. Wat doet de gemeentelijke organisatie met de resultaten en aanbevelingen van
periodieke doorlichtingen en audits van het ICT-beleid en van de ICT-investeringen?
Beheer en exploitatie
11. Hoe is de gemeentelijke ICT-functie ingericht?
12. Hoe worden grootschalige ICT-projecten binnen de gemeentelijke diensten
uitgevoerd?
13. Blijven ICT-projecten binnen de gestelde kaders (personele en financiële inzet en
doorlooptijd)?
14. Worden de gestelde doelen gerealiseerd en is dat inzichtelijk voor de
gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke
organisatie?
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1.3. Specifieke aandachtspunten gemeente Moerdijk
Om het onderzoek goed te laten aansluiten bij de informatiebehoefte van de
gemeenteraad van Moerdijk, heeft de Rekenkamer West-Brabant met de
gemeenteraad een afzonderlijk gesprek gevoerd bij de start van het onderzoek. Doel
van het gesprek met de gemeenteraadsleden was te inventariseren welke specifieke
aandachtspunten zij willen meegeven voor het onderzoek.
De gemeenteraad van Moerdijk heeft bij brief van 4 december 2014 de
aandachtspunten geformuleerd. Samenvattend betreffen deze de volgende thema’s:
Toekomstvastheid
In hoeverre is de organisatie in termen van techniek en organisatie voorbereid op de
beleidsmatige ontwikkelingen van de komende jaren? De decentralisaties in het
sociaal domein vragen om een informatievoorziening die voorbereid is op het werken
in ketens en waarbij informatiebeveiliging en privacy geborgd zijn.
Werken volgens standaarden
In hoeverre maakt de informatievoorziening van de gemeente gebruik van landelijke
standaarden, die het mogelijk maken systemen van verschillende leveranciers met
elkaar te koppelen? Hierdoor neemt de afhankelijkheidspositie van de gemeente ten
opzichte van een beperkt aantal leveranciers af. Dit draagt bij aan de vergroting van
de keuzevrijheid van de gemeente en de kosten van koppelingen worden verminderd.
Meerwaarde en effect van samenwerking
Welke meerwaarde heeft de ICT-samenwerking met andere gemeenten opgeleverd?
De ICT-samenwerking is bedoeld voor het bereiken van kwantitatieve en kwalitatieve
effecten. Zijn deze bereikt?
Grip op bedrijfsvoering
Is de gemeente voor wat betreft ICT-investeringen en –verplichtingen ‘in control’
met betrekking tot financiën, risicomanagement, inkoop en contractvorming?

1.4. Onderzoeksaanpak
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentstudie, interviews en
casestudy. De focus van het onderzoek ligt op het tijdvak 2013 en 2014. De
interviews zijn eind februari en begin maart 2015 gehouden. Het gesprek met een
delegatie van de gemeenteraad vond plaats op 14 april 2015. Eventuele informatie
die relevant is voor het onderzoek is tot dat tijdstip geactualiseerd.
Documentstudie
Het onderzoek is van start gegaan met het bestuderen van de relevante
documenten, zoals beleidsafspraken, voortgangsrapportages, afsprakenkaders,
uitvoeringsprogramma’s en bedrijfsplannen. Hiermee is een beeld ontstaan van de
aansturing, uitvoering en verantwoording op ICT-projecten. Er is zicht op ‘witte
vlekken’ gekregen voor verder onderzoek door middel van interviews.
Interviews
Na de documentstudie zijn interviews gehouden met betrokken ambtelijk
medewerkers. Daarnaast is gesproken met de verantwoordelijk bestuurder en met
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raadsleden. In bijlage 2 van dit rapport staat wie er is geïnterviewd. Met behulp van
deze gesprekken zijn de ‘witte vlekken’ uit de documentstudie onderzocht.
Casestudy
Op basis van de bestudeerde documenten en de gehouden interviews is een gedegen
beeld opgebouwd om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Uit oogpunt
van zorgvuldigheid, objectiviteit en transparante oordeelsvorming, is een toetsing
uitgevoerd door middel van een casestudy. Dit houdt in dat in overleg met de
Rekenkamer West-Brabant twee dossiers zijn geselecteerd om te toetsen of in de
praktijk wordt gewerkt volgens de vastgestelde werkwijzen en protocollen en in
hoeverre de beoogde doelmatigheid en doeltreffendheid daadwerkelijk wordt bereikt.
Voor de gemeente Moerdijk zijn de volgende cases geselecteerd:
1. BERM-ICT. Dit betreft de regionale ICT-samenwerking tussen de gemeenten
Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk. Het is als case gekozen
omdat het aansluit bij één van de aandachtspunten van de gemeenteraad.
2. JALPMoerdijk. JALP is het burgerportaal voor het sociale domein. Hierin staat
informatie en advies over wonen, welzijn en zorg. Het is als case gekozen
vanwege de herkenbaarheid van dit initiatief voor de gemeenteraad en de
actualiteit van het thema waarbinnen dit project is gestart (decentralisaties
sociaal domein).

1.5. Analyse en rapportage
Voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het ICT-beleid is
een normenkader opgesteld. Ook dit normenkader gaat uit van de clustering in
beleid en strategie, besturing en verantwoording en beheer en exploitatie. Het
normenkader is weergegeven in bijlage 1.
Het conceptrapport is voor ambtelijk wederhoor voorgelegd aan alle betrokkenen en
na verwerking van de reacties is het definitieve rapport met conclusies en
aanbevelingen opgesteld.
Hoofdstuk 2 geeft de analyse weer naar aanleiding van de documentstudie en
interviews. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de resultaten van de casestudy.
Hoofdstuk 4 bevat de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van het
onderzoek. De reactie van het College op het conceptrapport is opgenomen in
hoofdstuk 5, en in hoofdstuk 6 is het Nawoord van de Rekenkamer opgenomen.

6

Doelmatigheid en doeltreffendheid ICT-beleid gemeente Moerdijk

2.

Beleid, besturing & beheer van ICT in Moerdijk
Dit hoofdstuk gaat kort in op het begrip ‘ICT’ en geeft vervolgens de resultaten weer
van de documentstudie en de interviews. De eerder genoemde indeling van de
onderzoeksvragen in beleid en strategie, besturing en verantwoording en beheer en
exploitatie komt ook terug in de indeling van dit hoofdstuk.

2.1. Van faciliteit naar strategisch bedrijfsmiddel
Het begrip ‘ICT’ is de afkorting van Informatie- en Communicatietechnologie. ICT
bestrijkt een steeds breder wordend palet van aspecten. Zo stond ICT in eerste
instantie voor de technische voorzieningen die nodig waren om te automatiseren:
hardware, software en gegevens. Tegenwoordig heeft het begrip ook betrekking op
de organisatorische en procesmatige kant van het gebruik van deze technische
voorzieningen.
Het doel daarbij is het realiseren van informatiestromen tussen personen,
organisatieonderdelen en organisaties, zodat taken kunnen worden uitgevoerd en
doelen worden bereikt. Het begrip ‘ICT’ wordt daarom steeds meer vervangen door
het begrip ‘Informatievoorziening’ en ondergaat een ontwikkeling van een
technische, aanbodgerichte faciliteit naar een organisatie- en vraaggericht
strategisch bedrijfsmiddel.
Een niet-limitatieve opsomming van de aspecten waar informatievoorziening
betrekking op heeft:
 Ontwerp van de informatievoorziening op basis van een ‘architectuur’
 Werkplekken
 Applicaties
 Basisregistraties, Kernregistraties en Procesregistraties
 Toepassingen van open standaarden
 Cloud-oplossingen
 Open data
 Beveiliging
 Helpdesk
 Technisch en functioneel applicatiebeheer
 Governance
De scope van dit onderzoek betreft de informatievoorziening van de gemeente
Moerdijk. Omdat de onderzoeksvraag het begrip ‘ICT’ bevat, wordt in deze
rapportage gesproken over ICT. Daar wordt echter in alle gevallen
‘Informatievoorziening’ mee bedoeld.

2.2. Beleid en strategie
ICT-visie 2005
Begin 2015 is de ICT-visie van september 2005 de formele grondslag voor beleid
rond informatievoorziening. In de ICT-visie 2005 zijn zowel landelijke
ontwikkelingen, lokale ambities, technologische ontwikkelingen als marktontwikkelingen geschetst en is de vertaling gemaakt naar de wijze waarop
informatievoorziening zich dient te ontwikkelen. Speerpunten daarbij zijn de
versterking van de publieksgerichtheid (dienstverlening) en de bedrijfsvoering.
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Vervolgens is het systeem beschreven om de verbinding te leggen tussen
strategische organisatiedoelstellingen en uit te voeren projecten. Dit systeem betreft
het ‘werken onder architectuur’, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
organisatie-, informatie- en technologische architectuur. Projecten hebben een
relatie met één of meerdere van deze architectuuraspecten. Met betrekking tot de
informatiearchitectuur worden de volgende thema’s benoemd:
 Frontoffice
 Midoffice
 Zaakafhandeling en workflow
 Basisinformatievoorziening
 Procesinformatie
In de ICT-visie is beschreven hoe een en ander in de praktijk dient te werken en
hoe, bijvoorbeeld, gekomen wordt tot selectie en prioritering van projecten. Ook de
wijze waarop de informatieorganisatie is ingericht en de manier waarop projecten in
de lijn worden geborgd is beschreven.
De afgelopen jaren werden keuzes en investeringen nog steeds getoetst aan de ICTvisie 2005. Zo worden jaarlijks projecten geprioriteerd langs de volgende lijn:
1. Wettelijke verplichtingen (landelijke wet- en regelgeving) en raads- en
collegebesluiten
2. Continuïteit van de bedrijfsvoering
3. Verbetering van de dienstverlening
4. Verbetering van de bedrijfsvoering
Vaststelling van de jaarlijkse projectenlijst geschiedt volgens de ICT-visie door de
gemeenteraad. In de praktijk wordt de projectenlijst door het MT vastgesteld. De
raad wordt op hoofdlijnen via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.
Daarnaast wordt in beleidskaders voorzien door beleidsdocumenten met een
uitgewerkte ICT-paragraaf en specifieke uitwerkingen van informatiekundige
thema’s, deze zijn:
 De Dienstverleningsvisie vastgesteld door de gemeenteraad en het daarop
gebaseerde Realisatieplan Dienstverlening waarin een groot aantal projecten is
beschreven (Antwoordconcept, KING/NUP/Gemma, et cetera).
 Het Ontwikkelplan KCC BERM dat naast het Realisatieplan Dienstverlening ook
invulling geeft aan het Antwoordconcept.
 Het informatiebeveiligingsbeleid en de plannen die periodiek zijn herzien en
vastgesteld en waarin ook belangrijke zaken met betrekking tot de ontwikkeling
van de informatievoorziening zijn beschreven.
 De jaarlijkse paragrafen in de begroting, waarin diverse ontwikkelingen zijn
beschreven vanuit onder andere dienstverlening, ruimtelijke ontwikkeling en de
3D’s, welke een belangrijke informatievoorziening/ICT-component in zich hebben
en bij de jaarlijkse prioritering van doorslaggevende betekenis zijn geweest. Via
deze paragrafen verleent de raad impliciet hun goedkeuring aan ontwikkelingen.
De verbinding van deze afzonderlijke documenten met de centrale ICT-visie 2005 is
beperkt door het verschil in actualiteit.
Informatiebeleidsplan 2015 - 2018
Een nieuw informatiebeleidsplan 2015 - 2018 is ten tijde van dit onderzoek in de
maak. De reden waarom het relatief lang heeft geduurd voordat het beleid is
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ververst, is omdat de gemeente Moerdijk lange tijd in afwachting was van een
samenwerking in de regio, die de ambities en prioritering rond informatievoorziening
zou kunnen beïnvloeden. Daarnaast is in de eerste helft van 2013 door een extern
bureau onderzoek gedaan naar aanleiding van ‘ontevredenheid’ in de organisatie
over de werking van en het werken met een aantal systemen die de bedrijfsvoering
ondersteunen. Het beleidsplan is onder meer bedoeld om de gedane aanbevelingen
om te zetten in verbeteracties.
Het plan wordt naar verwachting eind juni door het college vastgesteld.
Geïnterviewden geven aan dat de samenwerking in BERM-verband nog nader moet
worden uitgewerkt en dat er nog een projectenlijst moet worden opgesteld. Toch zijn
in het concept de contouren te zien van de opvolging van de aanbevelingen van het
onderzoek van 2013: het leggen van de relatie tussen strategische doelstellingen,
ICT-beleid en –uitvoering, aandacht voor de ontwikkeling van een visie op
zaakgericht werken en een andere manier van organiseren van de informatiefunctie.
Daarnaast bevat het concept een uitgebreid overzicht van relevante ontwikkelingen
op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau.
Met betrekking tot informatieveiligheid en privacy vormt het in 2014 vastgestelde
informatiebeveiligingsbeleid en -plan het kader. Herleidbare toepassing hiervan in de
praktijk is beperkt. In projecten en bij contractvorming zijn beveiligingsaspecten en
het afsluiten van een bewerkersovereenkomst vaak onderdeel van het programma
van eisen, maar dat is vanwege het expertoordeel van informatie-adviseurs en (dus)
niet voortkomend uit geoperationaliseerd beleid. Er is geen overzicht van alle
contractpartijen met betrekking tot de vraag of, en zo ja op welke wijze,
beveiligings- en privacyaspecten moeten zijn geregeld.
De Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) is voor wat betreft de
Basisregistratie Personen (BRP) in 2014 volledig uitgewerkt (aspecten beleid, plan en
risicoanalyse) als onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid en –plan. In 2015
wordt een risicoanalyse uitgevoerd conform de BIG-richtlijn en bij de herziening van
het informatiebeveiligingsbeleid in 2016 zal het beleid volledig conform de BIG zijn.
Dit is in overeenstemming met de bestuurlijke afspraak met KING dat dit voor 2017
gerealiseerd moet zijn.
Het informatiebeveiligingsbeleid en –plan, vastgesteld in 2014, voldoet wel aan de
Baseline Informatiebeveiliging gemeenten voor beleid, plan en risicoanalyse. Gesteld
is dat de dataclassificatie nog niet voor alle applicaties/gegevensverzamelingen is
uitgevoerd en dat we dit voor 2017 gerealiseerd willen hebben. Het organisatiebreed
volledig operationaliseren is inderdaad een aandachtspunt, met name voor wat
betreft het bewustwordingstraject. In technische zin worden de te treffen
maatregelen wel volledig en consequent doorgevoerd.
Met betrekking tot het thema ‘privacy’ en het sociaal domein heeft de gemeente in
2014 een privacyscan uitgevoerd, waarvan de daaruitvolgende maatregelen
momenteel worden uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel daarvan, het opstellen van
een privacyreglement, is al afgerond. Een ketenconvenant met zorgaanbieders dient
nog nader te worden uitgewerkt. Wel zijn in de contracten al basisafspraken
gemaakt over het respecteren van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
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Resultaat voor publieksdienstverlening
De ICT-visie uit 2005 is voor een belangrijk deel gericht op het mogelijk maken en
verbeteren van de publieksdienstverlening. De ontwikkeling van digitale dienstverlening vormt een belangrijk onderdeel daarvan. Tot 2011 werd landelijk een
ranglijst bijgehouden waarin gemeenten ‘gescoord’ werden op de mate waarin zij
dienstverlening digitaal mogelijk maakten. Moerdijk bekleedde in het laatste jaar
positie 89 (van destijds 418 gemeenten).
Rol van de gemeenteraad
In april 2015 is een gesprek gevoerd met een aantal (burger)raadsleden, in
aanwezigheid van de raadsgriffier. Doel van het gesprek was om zicht te krijgen op
de wijze waarop de gemeenteraad invulling geeft aan governance van ICT. Aan de
hand van een interviewprotocol zijn de volgende vragen aan de orde gesteld:
 In welke mate kan de gemeenteraad op grond van de informatievoorziening rond
ICT en intergemeentelijke samenwerking invulling geven aan zijn kaderstellende
en controlerende rol?
 In welke mate wordt de gemeenteraad in staat gesteld beleid(skaders) voor ICT
en intergemeentelijke samenwerking vast te stellen en daaraan rapportagemomenten inzake de uitvoering te verbinden?
 In welke mate heeft de gemeenteraad inzicht in de keuzes die worden gemaakt
ten aanzien van ICT en intergemeentelijke samenwerking?
 In welke mate heeft de gemeenteraad inzicht in de doelen die worden
gerealiseerd en met welke investeringen?
 In welke mate is de gemeenteraad in de gelegenheid om bij te kunnen sturen ten
aanzien van het ICT-beleid en intergemeentelijke samenwerking?
 Welke mogelijkheden zien raadsleden om de kaderstellende en controlerende rol
te versterken?
Uitkomsten van het gesprek zijn dat raadsleden weinig zicht hebben op het beleid
van de gemeente ten aanzien van ICT. Een beleidsplan is aan deze gemeenteraad
niet voorgelegd (het laatste beleidsplan dateert van 2005). De kaderstelling beperkt
zich tot het stellen van een financieel kader als onderdeel van de programmabegroting. Ook de verantwoording beperkt zich tot informatie binnen de P&C-cyclus
over financiële afwijkingen. Bij de raadsleden bestaat de indruk dat ICT binnen de
gemeente is gepositioneerd binnen de bedrijfsvoering als een hulpmiddel voor de
totstandkoming van beleidsprocessen. Dat zou kunnen verklaren dat deze
gemeenteraad niet bij de beleidsvorming met betrekking tot het ICT-beleid is
betrokken.
In 2014 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een krediet ten behoeve
van de ICT Infrastructuur voor een Regionaal Klant Contact Centrum (KCC) in BERMverband. Daarna is de samenwerking rond dit regionale KCC stopgezet, maar is de
uitwerking van de samenwerking op het gebied van ICT voortgezet. Dit zal naar
verwachting medio 2015 in besluitvorming worden gebracht bij de gemeenteraden.
De gemeenteraad is middels een raadsinformatiebrief eenmaal geïnformeerd over
deze beoogde samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en
Roosendaal. De gemeenteraad is niet in staat gesteld een mening te vormen over de
visie die aan de beoogde samenwerking ten grondslag ligt, evenals de afwegingen
en gemaakte keuzes ten aanzien van de doelen, de investeringen, de vorm en
inrichting van de samenwerking en hoe eventuele risico’s zijn afgedekt.
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De raadsleden onderkennen het strategische belang van ICT in het huidige
tijdsgewricht, waarbij met andere gemeenten en organisaties moet worden
samengewerkt, zoals bijvoorbeeld in het sociaal domein. Naast de keuze van
samenwerkingspartners zijn volgens de raadsleden informatieveiligheid, open data
en dienstverlening belangrijke thema’s met een ICT-component die de
gemeenteraad aangaan. Onderkend wordt door de raadsleden dat de gemeenteraad
in de afgelopen periode ook gelegenheden heeft laten passeren om actief informatie
te vragen en invloed uit te oefenen.
Als eerste stap in het actief betrekken van de gemeenteraad bij ICT en
intergemeentelijke samenwerking denken de raadsleden aan het organiseren van
een of meer raadsinformatiebijeenkomsten.

2.3. Besturing en verantwoording
Vanaf de totstandkoming van de ICT-visie in 2005 tot en met 2014 is jaarlijks een
projectenlijst opgesteld ter onderbouwing van de ICT-uitgaven. Projecten zijn
geprioriteerd langs de vier thema’s uit de ICT-visie 2005:
 Wettelijke verplichtingen (landelijke wet- en regelgeving) en raads- en
collegebesluiten.
 Continuïteit van de bedrijfsvoering.
 Verbetering van de dienstverlening.
 Verbetering van de bedrijfsvoering.
Eventueel nieuw beleid is onderdeel gemaakt van de Kadernota. Ontwikkelingen die
naar verwachting binnen het bestaande vervangings- of investeringskrediet kunnen
worden opgevangen, worden benoemd in de paragrafen binnen de programmabegroting, bijvoorbeeld de bedrijfsvoeringsparagraaf.
Tot een aantal jaren geleden werd de jaarlijkse projectenlijst gekoppeld aan de
afdelingsplannen. Sinds de gemeentelijke organisatie geen gebruik meer maakt van
afdelingsplannen is het volgens de informatieadviseurs ‘lastiger’ om aansluiting te
vinden bij initiatieven in de organisatie. Informatiebeleidsmakers moeten zich nu
actiever opstellen richting de afdelingen. Bovendien is de kans groter geworden dat
ICT relatief ‘laat’ wordt betrokken bij projecten met een ICT-component.
Desondanks geven de geïnterviewden aan dat zij meestal wel op tijd betrokken
worden en hun rol van adviseur en bewaker van beleid kunnen spelen. Een
voorbeeld daarvan zijn de decentralisaties in het sociaal domein, die veel ICTaspecten kennen. Door goed persoonlijk contact tussen informatieadviseur en
verantwoordelijk management (RMO en Gemeentewinkel) en proactief handelen van
de informatieadviseurs, zat men op tijd aan tafel.
De projectenlijst komt aan het begin van het jaar op de MT-tafel, ten behoeve van
budgetallocatie en wordt jaarlijks in het MT geëvalueerd. De lijst wordt volgens de
geïnterviewden tevens gebruikt bij voortgangs- of eindrapportagemomenten met het
management. Verantwoording vindt plaats via de reguliere P&C-cyclus, waarbij over
de som van de investeringen wordt gerapporteerd, evenals over de voortgang van
de projecten. Dat gebeurt in de paragraaf bedrijfsvoering, dan wel bij het
betreffende beleidsprogramma van de jaarrekening.
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In 2014 is een extern onderzoek gedaan naar de informatiefunctie. De conclusies
waren:
1. De ICT-systemen zijn té flexibel en daarmee te complex in gebruik.
2. De inrichting van de systemen is onvoldoende simpel en gebruiksvriendelijk.
3. De decentralisatie van bedrijfsvoeringwerkzaamheden heeft inefficiency gebracht.
4. Invoering en inrichting van systemen is onvoldoende op basis van strategische
doelen gebeurd.
5. Systemen zijn gekozen en ingericht vanuit de cultuur ‘Naar Moerdijkse maat’.
De aanbevelingen worden verwerkt in het aanstaande informatiebeleidsplan.
In 2015 is voor de vier gemeenten die samenwerken in BERM-verband een extern
onderzoek verricht, ter voorbereiding op de formalisering van deze samenwerking in
de vorm van een lichte gemeenschappelijke regeling. De aanbevelingen zijn
ondergebracht in het bestuurlijk voorstel ten behoeve van deze formalisering.

2.4. Beheer en exploitatie
Inrichting ICT-functie
De gemeentelijke ICT-functie is als volgt ingericht:
 Beslissend: besluiten worden door het MT genomen, op basis van voorstellen. De
centrale ICT-functie heeft zicht en toetst op het jaarbudget.
 Strategisch: informatiebeleid wordt voorbereid door informatieadviseurs,
ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering.
 Facilitair: de ondersteuning van de werkplekken is ondergebracht bij de afdeling
Bedrijfsvoering en maakt deel uit van de thans virtuele BERM-ICTsamenwerking.
 Beherend: functioneel beheer is in de afdelingen ondergebracht.
 Innovatief: innovatie wordt gecoördineerd door de strategische informatiefunctie,
ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering.
 Controlerend: is belegd bij de strategische informatiefunctie, ondergebracht bij de
afdeling Bedrijfsvoering. Bijsturing vindt formeel plaats door het MT.
Er is beperkt instrumentarium ten behoeve van de inrichting en sturing van
projecten. Er is geen organisatiebrede toegepaste methode voor projectmatig
werken. Projecten worden gestart met een startdocument dat vaak dient als
projectplan, maar het plan heeft vervolgens geen functie bij de beheersing van het
project. Bijgevolg is er ook geen methode of format voor de inhoudelijke en
financiële verantwoording naar opdrachtgevers en het MT.
Voor grote projecten levert de extern leverancier de projectleider, bijvoorbeeld een
IT-bedrijf in het geval van het vervangen van een grote applicatie. De
informatieadviseur maakt ook deel uit van een dergelijke projectorganisatie en kan
op deze wijze sturen op voortgang en budget.
Bij de inkoop van ICT-voorzieningen wordt gebruikgemaakt van de inkoopvoorwaarden van het Inkoopbureau West-Brabant. Deze voorwaarden bevatten geen
specifieke voorwaarden voor ICT-componenten.
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Investeringen
Aan de gemeenteraad worden de voorgenomen investeringen in ICT-voorzieningen,
waaronder werkplekautomatisering, verantwoord middels de Kadernota 2015, de
Beleidsbegroting 2015 – 2018 met bijlagenboek.
In de Kadernota 20152 wordt voor de vormgeving van de BERM-samenwerking een
extra investering geraamd van € 150.000,--, waarvan de verwachting is dat die op
termijn zal worden inverdiend.
Daarnaast worden de volgende investeringen gepland:
informatiearchitectuur ten behoeve van dienstverlening: € 345.000,-- (af te
schrijven in 5 jaar);
jaarlijks onderhoud informatiearchitectuur: € 75.000,--;
benodigde diensten ten behoeve van onderhoud informatiearchitectuur:
€ 50.000,--.
De gemeenteraad stelde op 13 november 2014 de Beleidsbegroting 2015 en de
meerjarenbegroting 2015 – 2018 vast. Hierin zijn de volgende vervangings-investeringen geraamd (tabel 1)3:
Tabel 1: Vervangingsinvesteringen
Omschrijving
Investering
Werkplekautomatisering

2.360.000

Jaarlast
2015
157.700

Jaarlast
2016
314.200

Jaarlast
2017
470.600

Jaarlast
2018
624.300

Uit een interne memo aan het MT van 23 april 2014 is bekend dat er in 2014 een
investeringsbehoefte was tot een bedrag van € 1.016.600,--. Het beschikbare
budget was € 686.389,-- (inclusief de ruimte uit 2013 en 2014), zodat een tekort
resteerde van € 330.211,--. Het MT is voorgesteld prioriteiten te stellen om binnen
het beschikbare budget te blijven.
De investeringslijst komt tot stand door de wettelijke verplichtingen te inventariseren en de wensen van de vakafdelingen. Toetsing vindt plaats aan de hand van de
vier criteria uit de ICT-visie 2005.
De accountant heeft in de managementletter 2013 erop gewezen dat, hoewel de
BERM-samenwerking nog niet formeel is geregeld, de kosten die worden
voorgeschoten wel tijdig moeten worden doorbelast aan de andere deelnemende
gemeenten en om de gemaakte afspraken te formaliseren.

2.5. Informatievoorziening Decentralisaties
Ten tijde van dit onderzoek waren de decentralisaties in het sociaal domein zojuist
een feit geworden (1 januari 2015). In de gesprekken zijn bevindingen gedaan met
betrekking tot de wijze waarop Moerdijk zich hier voor wat betreft de
informatievoorziening op heeft voorbereid. Deze bevindingen worden in deze
paragraaf beschreven.
Voor vrijwel alle gemeenten in Nederland geldt dat de consequenties voor
bedrijfsvoeringsaspecten in het algemeen en de aspecten rond informatievoorziening
in het bijzonder, pas in 2014 duidelijk werden. De VNG en KING zijn begin 2014 een
2
3

Kadernota 2015 – 2018, pagina 4 en 27.
Beleidsbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2015 – 2018, pagina 10.
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ondersteuningsprogramma gestart, gericht op het begeleiden van gemeenten bij de
informatievoorziening rond de decentralisaties.
Moerdijk heeft zich in 2014 gericht op het aanpassen van de vakapplicatie, de
overdracht van cliëntgegevens en het aansluiten op ketenvoorzieningen ten behoeve
van toewijzings- en declaratiestromen en de uitwisseling van berichten rond
jeugdbeschermings- en reclasseringsmaatregelen. Daarnaast zijn documenten
vastgesteld gericht op verantwoorde gegevensdeling en –gebruik.
De informatiekundige aspecten van de decentralisaties waren niet tot in detail
benoemd in zowel beleidsplannen uit het sociaal domein als de ICT-visie (die immers
uit 2005 stamt). Desondanks zijn medewerkers van de ICT-organisatie begin 2014
betrokken geraakt bij de decentralisaties, waardoor de meest noodzakelijke zaken
(en voor zover deze bekend waren en onderdeel waren van het ondersteuningsprogramma van VNG en KING) tijdig zijn opgepakt.
Dit wil niet zeggen dat de informatievoorziening rond het sociaal domein nu (begin
2015) op orde is. Moerdijk ervaart de knelpunten die de meeste gemeenten ook
ervaren:
 moeizame uitwisseling van berichten met zorgaanbieders;
 het nog in het reguliere proces moeten inpassen van het opstellen van sturingsen verantwoordingsinformatie;
 het nog niet volledig geïmplementeerd hebben van de Baseline Informatiebeveiliging voor gemeenten.
Voor een belangrijk deel is de gemeente afhankelijk van landelijk (door) te
ontwikkelen standaarden en het beschikbaar komen van functionaliteit bij softwareleveranciers. De gemeente zelf kan zorgdragen voor een sterke verbinding tussen
beleid en ICT en het ontwikkelen van een specifiek informatieplan voor het sociaal
domein.

2.6. Specifieke aandachtspunten
In deze paragraaf
aandachtspunten.

wordt

ingegaan

op

de

bevindingen

rond

de

specifieke

2.6.1. Toekomstvastheid
In 2013 is een extern onderzoek gedaan naar het functioneren van de gemeentelijke
ICT. Mede naar aanleiding daarvan wordt ten tijde van dit onderzoek het ICT-beleid
geactualiseerd. De aanbevelingen uit het onderzoek van 2013 zijn in de
conceptversie van het nieuwe ICT-beleid herkenbaar, maar nog niet uitgewerkt. De
ambities zijn groot, blijkens de tekst in het ICT-beleid en de toelichting van
geïnterviewden op zowel bestuurlijk, management- als beleidsniveau. Op
managementniveau is met de komst van een nieuwe directeur Bedrijf een zichtbare
stap gemaakt en men richt zich op een minder vrijblijvende en toekomstgerichte
benadering van de gemeentelijke informatievoorziening.
Tegelijkertijd zijn er veel afhankelijkheden van de BERM-samenwerking, waar nog
een aantal wezenlijke stappen gezet moet worden met betrekking tot focus van de
samenwerking en het tempo waarin de samenwerking zich gaat ontwikkelen.
Duidelijk is, en dat wordt ook door geïnterviewden benadrukt, dat samenwerking
randvoorwaardelijk is voor een toekomstvaste informatievoorziening. En gezien het

14

Doelmatigheid en doeltreffendheid ICT-beleid gemeente Moerdijk

belang van de informatievoorziening, daarmee ook een toekomstvaste gemeentelijke
organisatie.
2.6.2. Werken volgens standaarden
De ICT-visie 2005 geeft beperkt kader voor het werken volgens standaarden. In de
praktijk wordt echter door de centrale ICT-functie nadrukkelijk getoetst op het
werken volgens landelijke informatie- en gegevensstandaarden bij de aanschaf van
hard- en software of het bouwen van gegevensverzamelingen.
2.6.3. Meerwaarde en effect van samenwerking
Regionaal is er al een aantal jaren sprake van een bestuurlijke wens tot
samenwerking op het gebied van ICT. Dit vanuit de overtuiging dat vanwege het
toenemende belang van ICT én de daarmee verbonden stijging van ICT-uitgaven,
door middel van samenwerking verbetering kan worden bereikt met betrekking tot
de zogenaamde ‘4K’s’: Kosten, Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kennis. De afgelopen
periode zijn diverse initiatieven genomen om in BERM-verband te komen tot
samenwerking op het gebied van ICT en het daaraan verbonden KlantContactCentrum.
Samenwerking BERM-ICT
De besturen van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en
Moerdijk hebben begin 2013 besloten om een gemeenschappelijke regeling (GR) te
vormen voor de ICT van deze vier (BERM) gemeenten.
De BERM ICT-samenwerking is een voortzetting en uitbreiding van de BER ICTsamenwerking, waaraan sinds eind 2011 gewerkt is. De belangrijkste strategische
doelstellingen voor BERM ICT-samenwerking zijn:
• Het verlagen van de kwetsbaarheid.
• Het realiseren van kostenreductie door schaalvergroting.
• Het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.
• Het verhogen van de professionaliteit van de medewerkers.
• Het verhogen van de arbeidsproductiviteit.
• Het delen van kennis en het creëren van specialisatie.
• Het verbeteren van het carrièreperspectief.
Medio 2012 komt toetreding van Moerdijk tot de dan al bestaande BERsamenwerking aan de orde. Aanvankelijk stellen de vier gemeenten zich tot doel
om intensief te gaan samenwerken op het gebied van het Klantcontactcentrum
(KCC) en de onderliggende ICT. In 2014 wordt de voorgenomen samenwerking
rond het KCC stopgezet, maar wordt ingezet om de samenwerking rond ICT juist te
formaliseren. Dit zal naar verwachting medio 2015 in besluitvorming worden
gebracht bij de gemeenteraden.
Ten tijde van dit onderzoek is er sprake van een virtuele samenwerking op het
gebied van hardware, werkplekautomatisering (applicaties voor tekstverwerking en
mail en agendabeheer) en het beheer van databases. Het betreft circa 30 fte, die
formeel in dienst zijn van hun ‘eigen’ gemeente, maar gehuisvest zijn in het
gemeentehuis van de gemeente Moerdijk in Zevenbergen. Bij de ‘oprichting’ van
deze samenwerking is geen businesscase of kosten-batenanalyse gemaakt. Leidend
was de overtuiging dat uniformering en standaardisatie van de ICT-dienstverlening
een essentieel onderdeel is van samenwerking.
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Met betrekking tot het behalen van besparingen staat in de notitie “Voorstel ontwerp
en inrichting ICT-beheerafdeling Servicedesk en Automatisering BERM Gemeenten
(versie 0.31 van 15 november 2012)” het volgende: “Verwacht wordt dat door
verdere integratie van systemen een verdere efficiencyslag is te maken en dat de nu
nog opgenomen budgetten voor (structurele) inhuur, zoals omschreven in het
stappenplan van de notitie om te komen tot een verrekenmodel, kunnen worden
afgebouwd”.
Tijdens het onderzoek bleken geen documenten voorhanden die inzicht geven in de
mate waarin financiële en kwalitatieve doelen bereikt dienen te worden. Derhalve
kan niet worden vastgesteld of en in welke mate door de bestaande samenwerking
effecten zijn bereikt in termen van Kosten, Kwaliteit, Kennis, Kwetsbaarheid. Ook
eventuele aanloopkosten zijn niet in beeld. Concerncontrol geeft aan niet betrokken
te zijn geweest bij de voorbereidingen rond de samenwerking.
Momenteel wordt extern onderzoek gedaan naar de bestaande samenwerking, met
het volgende onderzoeksdoel:
Onafhankelijk inzicht verschaffen in de kwaliteit, werkwijze en doelmatigheid van de
huidige samenwerking op het gebied van automatisering, teneinde aanbevelingen te
kunnen doen voor de toekomst van de ICT-samenwerking tussen de BERMgemeenten.
Op basis van dit onderzoek zal besluitvorming worden voorbereid voor de vier raden,
om te komen tot het instellen van een lichte Gemeenschappelijke Regeling, waarin
de bestaande samenwerking wordt geformaliseerd en tevens de entiteit is, waarin
toekomstige samenwerking op andere ICT-domeinen wordt ondergebracht. In dit
verband is genoemd harmoniseren van vakspecifieke applicaties en het vervolgens
onderbrengen van het technisch beheer in de te vormen Gemeenschappelijke
Regeling.
Door geïnterviewde medewerkers is aangegeven dat voor een succesvolle vorming
van de nieuwe entiteit meer duidelijkheid en overeenstemming moet komen over en
precisering van de doelen en uitgangspunten tussen de vier gemeenten. Momenteel
wordt hierover op directeur-Bedrijfniveau gesproken.

2.7. Grip op bedrijfsvoering
De gemeentelijke organisatie en de ICT-functie in het bijzonder, functioneert op
basis van persoonlijk gezag en routine. Door korte lijnen en de expertise van
informatiefunctionarissen is een redelijke basis gecreëerd; aan wettelijke
verplichtingen uit het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP) is voldaan,
eindgebruikers weten zich over het algemeen goed bediend met betrekking tot de
basis ICT-dienstverlening en het totaalbudget wordt over het algemeen niet
overschreden.
Projecten worden uitgevoerd, maar projectbeheersingsinstrumenten worden niet
toegepast, waardoor projecten uitlopen. Onduidelijk is of er ook meer kosten in een
project dan oorspronkelijk geraamd worden gemaakt, omdat er geen eindafrekening
op projectniveau (bijvoorbeeld aan de hand van de jaarlijkse projectenlijst)
plaatsvindt.
Bestuur, directie en medewerkers erkennen in de interviews dat meer grip
noodzakelijk is. Begin 2014 heeft een eerste interventie plaatsgevonden naar
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aanleiding van onvrede onder medewerkers over het digitale documentensysteem.
Bestuur en directie hebben toen een extern onderzoek laten uitvoeren.
De bevindingen van dit onderzoek zijn onderdeel van het informatiebeleidsplan in
wording. Opgemerkt wordt dat de tijd die nodig is om tot het informatiebeleidsplan
te komen relatief lang is en dat er nog geen duidelijkheid is wanneer het zal worden
vastgesteld.
Daarnaast zijn eind 2014 aanpassingen gedaan in structuur en management, onder
andere om de bedrijfsvoering en informatiefunctie op orde te krijgen; er is een
nieuwe directeur Bedrijf aangesteld en de aansturing van beide informatieadviseurs
is belegd op managementniveau.
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3.

Casestudy
Nagegaan is of in de praktijk van twee cases wordt gewerkt volgens de vastgestelde
werkwijzen en protocollen. De casestudy is uitgevoerd door documenten te
bestuderen en met direct betrokken ambtenaren en de opdrachtgever te spreken. De
casestudy omvatte twee ICT-projecten. De selectie heeft plaatsgevonden aan de
hand van een aantal eigenschappen. De volgende paragraaf gaat in op deze selectie.
De twee volgende paragrafen behandelen het casusonderzoek van de twee gekozen
ICT-projecten.

3.1. Keuze ICT-projecten
De keuze van de ICT-projecten is gemaakt door toepassing van de volgende criteria:
- intergemeentelijke samenwerking als middel om de doelmatigheid en doeltreffendheid te verbeteren;
- investering in software, ten einde de bedrijfsvoering en/of de dienstverlening in
het sociaal domein te ondersteunen, die recent naar de gemeente is
gedecentraliseerd.

3.2. ICT-project: BERM-ICT
Samenwerking wordt door veel gemeenten als maatregel ingezet om te kunnen
borgen dat maatschappelijke en organisatorische doelen worden gehaald. Vaak is
samenwerking bedoeld om de volgende effecten te bereiken:
 De (meer)kosten te verminderen
 De kwaliteit van de uitvoering te verbeteren
 Kennis te behouden
 Kwetsbaarheid te verminderen
Gemeenten werken samen op zowel beleidsinhoudelijke als bedrijfsvoeringsonderwerpen. Samenwerking is vaak niet congruent; gemeenten kunnen daardoor in
verschillende verbanden samenwerken. Ook de vorm waarin wordt samengewerkt
verschilt. Zo kan er worden samengewerkt op het niveau van de inhoud
(‘vakbroederlijke afstemming’) tot en met geformaliseerde vormen van samenwerking in een Gemeenschappelijke Regeling.
ICT is een terrein waarop veel door gemeenten wordt samengewerkt. De
(toenemende) complexiteit en afhankelijkheid van ICT maakt dat het opportuun is
om samen te werken om de bovengenoemde effecten te bereiken.
De gemeente Moerdijk verkent al enkele jaren de mogelijkheid tot samenwerking in
de regio. Eind 2012 werd dit concreet door het raadsbesluit toe te willen treden tot
de toenmalige BER-samenwerking (Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal) op
het gebied van ICT. Inmiddels is er begin 2015 sprake van een informele
samenwerking op het gebied van hardware en werkplekautomatisering; alle
medewerkers in dit werkterrein van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur,
Roosendaal en Moerdijk zijn gehuisvest in het gemeentehuis van Moerdijk. Zij
worden als één team aangestuurd en de toegang voor eindgebruikers tot
ondersteuning is gecentraliseerd. Wel zijn de medewerkers nog formeel in dienst van
hun eigen gemeente.
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Momenteel wordt besluitvorming voorbereid om medio 2015 een lichte
Gemeenschappelijke Regeling te sluiten met de oprichting van een zelfstandige ICTuitvoeringsorganisatie, waarin de samenwerking wordt geformaliseerd en de
medewerkers in dienst treden van deze nieuwe uitvoeringsorganisatie.
Beleid en Strategie
Uit documenten en interviews ontstaat het beeld van een intuïtieve en niet
gestructureerde aanpak van de samenwerking. Bestuurlijk is de intentie tot
samenwerking uitgesproken, met inbegrip van de gewenste effecten. De ambtelijke
uitwerking van deze samenwerking is echter moeizaam verlopen en verloopt in de
eerste maanden van 2015 nog steeds niet langs duidelijke lijnen. Zo is de reikwijdte
van de samenwerking nog niet goed gedefinieerd; er is onduidelijkheid of de
samenwerking alleen de hardware en werkplekautomatisering betreft of dat ook het
functioneel beheer van vakapplicaties daar onderdeel van wordt. Er lijkt geen
duidelijk beeld te zijn van wat samenwerking voor de afzonderlijke gemeenten op
moet leveren en wat de interne consequenties zijn (‘geven en nemen’). Mede
daardoor is ook niet duidelijk of de direct betrokken leidinggevenden van de
deelnemende organisaties op één lijn zitten als het gaat om reikwijdte, ontwikkelfasering en -tempo van de samenwerking.
Besturing en Verantwoording
Door het niet voorhanden zijn van een doorvertaling van de bestuurlijke doelen naar
kaders waarbinnen de samenwerking verder uitgewerkt dient te worden, de beperkte
regie op dit proces én door veel wisselingen in sleutelfuncties bij de deelnemende
gemeenten is de uitwerking van de samenwerking moeizaam verlopen. De
samenwerking heeft veel tijd en energie gekost. Neveneffect hiervan is dat de
interne ICT-ontwikkelingen zijn vertraagd, omdat men ‘in afwachting’ was van de
samenwerking.
Ten tijde van het onderzoek (eind februari) is aan de nieuwe directeur Bedrijf van de
gemeente Moerdijk opdracht gegeven om meer lijn in de realisatie van de
samenwerking te brengen, samen met diens collega’s van de andere gemeenten. Er
ligt een ambitieuze planning, die er op toeziet om de samenwerking voor de zomer
van 2015 als voorstel aan de gemeenteraden voor te leggen.
In april 2015 wordt de samenwerking geconcretiseerd, blijkens conceptvoorstellen
die op het eind van dit rekenkameronderzoek (16 april) beschikbaar kwamen. De
samenwerking BERM-ICT wordt vanaf nu genoemd: de gemeenschappelijke regeling
ICT-samenwerking West-Brabant West.
Naar verwachting nog voor de zomer zal de gemeenteraad de vorming voorgelegd
worden van een gemeenschappelijke regeling en daar de vorm van ‘bedrijfsvoeringsorganisatie’ voor te kiezen. Deze rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is bedoeld
voor de uitvoering van bedrijfsvoeringstaken en is te beschouwen als een lichtere
vorm dan de traditionele gemeenschappelijke regeling, onder een lichtere
bestuursstructuur.
Uitgangspunten van deze samenwerking zijn:
a) Er wordt één ICT-beheerorganisatie in het leven geroepen, die op één locatie
(gemeente Moerdijk) is gehuisvest en waar al het ICT-personeel in dienst is.
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b)

c)
d)

e)
f)
g)

De samenwerking beperkt zich in eerste instantie tot de ICT-infrastructuur, de
geautomatiseerde werkplekken en de kantoorautomatisering. Later volgt de
standaardisatie van applicatieservices.
Naast het beheer wordt ook het eigendom van de ICT-voorzieningen in de
samenwerking ondergebracht.
De deelnemende organisaties dragen bij aan het structurele personele en
materiële budget naar rato van afname. In 2015 gebeurt dat nog op basis van
het aantal accounts.
De deelnemende organisaties dragen (op basis van de ratio inwoneraantal) bij
aan de incidentele (eenmalige) kosten voor 2015.
De samenwerking krijgt de lichtste rechtsvorm; de bedrijfsvoeringorganisatie op
grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr).
De datum voor de start van de samenwerking is 1 augustus 2015 en het
transitieproces is erop gericht dat de samenwerking begin 2016 volledig
operationeel is.

Met betrekking tot uitgangspunt b) staat in de concepttekst van de
gemeenschappelijke regeling (het besluit tot oprichting): “Deze regeling is
aangegaan door de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers en
is uitsluitend getroffen ter behartiging van aangelegenheden op het gebied van ICT,
zoals gedefinieerd in de regeling. Aan de regeling worden taken opgedragen op het
gebied van ICT-A, uitdrukkelijk niet zijnde informatiebeleid, informatieadvies en
producten en/of diensten betreffende het applicatielandschap”.
De ‘doorontwikkeling’ van de samenwerking zal te zijner tijd dus mogelijk een
aanpassing van de gemeenschappelijke regeling vragen. Tegelijkertijd wordt
opgemerkt dat tot die tijd een convergentiestrategie zal worden nagestreefd, onder
het motto: “standaardiseren, tenzij”. Dit houdt onder andere in dat indien een
deelnemer wil afwijken van de door de samenwerking geadviseerde standaard,
mogelijk meerkosten ten laste van deze deelnemer in rekening zullen worden
gebracht.
Beheer en exploitatie
Ten tijde van het onderzoek is er sprake van een niet-formele samenwerking op het
gebied van hardware en werkplekautomatisering. Uit interviews komt naar voren dat
eindgebruikers de dienstverlening van deze samenwerking als meer professioneel en
kwalitatief beter ervaren, hoewel men nog moet wennen aan de formelere
procedures rond het inschakelen van ondersteuning; de lijnen waren vroeger kort,
nu dient men een verzoek aan te melden en wordt men binnen een vooraf
afgesproken periode geholpen.
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3.3. ICT-project: JALP-Moerdijk
In het kader van de ontwikkelingen in het Wmo-domein heeft de gemeente Moerdijk
in 2013 besloten tot de selectie en implementatie van een digitale sociale kaart voor
Moerdijk. Dit betreft een digitale omgeving, vaak in de vorm van een website,
waarin inwoners zelf in contact kunnen komen met vrij toegankelijke (zorg)
voorzieningen. Het maakt het mogelijk dat inwoners zelfstandig ondersteuning
zoeken, zonder tussenkomst van de gemeente. De gemeente heeft gekozen voor het
product ‘JALP’ van de firma Elkander.
Beleid en strategie
Het streven naar een zelfredzame samenleving is onderdeel van de ‘paraplunota
maatschappij’. Het beschikbaar stellen van een digitale sociale kaart is één van de
maatregelen om hier invulling aan te geven. Omdat de ICT-visie van 8 jaar eerder
dateert, wordt daarin geen melding gemaakt van deze ontwikkeling. Ook op de
projectenlijst 2013 is dit initiatief niet genoemd.
Besturing en Verantwoording
Voor de invoering van JALP is geen projectplan gemaakt. De beschikbaarheid van
medewerkers is bepalend geweest voor de voortgang van de implementatie. Het
project is initieel opgestart door een trainee. Toen deze trainee vertrok was het
project nog niet afgerond. Doordat een nieuwe ‘trekker’ in de bestaande organisatie
moest worden gevonden heeft het project vertraging opgelopen. Naar verwachting
zal JALP voor de zomer gepresenteerd worden.
De centrale ICT-functie is slechts beperkt betrokken geweest bij dit traject. Dit heeft
een aantal redenen:
 Formeel: De vigerende ICT-visie voorziet niet in ontwikkelingen in het sociaal
domein. Besluitvorming heeft binnen de vakafdeling plaatsgevonden.
 Informeel: De initiatiefnemers uit de vakafdeling waren zich niet bewust van een
mogelijk toegevoegde waarde vanuit de centrale ICT-functie.
 Praktisch: De digitale sociale kaart wordt aangeboden in de vorm van een website
die zich buiten de gemeentelijke informatie-architectuur bevindt. Hierdoor leek de
noodzaak tot bewaking van uitwisselstandaarden of informatieveiligheid niet aan
de orde.
 Financieel: De invoeringskosten zijn betaald uit het afdelingsbudget en dus niet
uit het centrale ICT-budget.
Beheer en exploitatie
Naar verwachting zal JALP voor de zomer gepresenteerd worden. In de
meerjarenplanning is budget gereserveerd voor het onderhoud van de digitale
sociale kaart.
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4.

Conclusies en aanbevelingen
In dit rapport is verslag gedaan van het rekenkameronderzoek naar de
doeltreffendheid en doelmatigheid van het ICT-beleid van de gemeente Moerdijk.
In dit hoofdstuk worden op basis van de verkregen informatie en de analyse de
conclusies getrokken en de aanbevelingen geformuleerd. In bijlage 1 is de
beantwoording van de deelvragen opgenomen. In paragraaf 4.1 is de
samenvattende conclusie opgenomen. In paragraaf 4.2 wordt de centrale
onderzoeksvraag beantwoord. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de specifieke
aandachtspunten. Tot slot worden in paragraaf 4.4 de aanbevelingen gegeven.

4.1.

Conclusies
Het onderzoek geeft het beeld van een qua ICT-expertise deskundige organisatie,
gericht op het thema dienstverlening, maar die in de loop van de jaren steeds
minder goed in staat is geweest om de verbinding te realiseren tussen techniek en
nieuwe thema’s. Deels omdat de afgelopen jaren tijd is besteed aan het voldoen
aan wettelijke verplichtingen, maar ook de tijd die besteed is aan samenwerking en
‘wachten’ hierop, heeft vertragend gewerkt in het ontwikkelen van nieuw beleid.
Bovendien bleef de vraag om nieuw beleid vanuit zowel bestuur als raad uit.
Hieronder worden per onderdeel uit het normenkader de conclusies verwoord. Een
gedetailleerde beantwoording van het normenkader is opgenomen in bijlage 1.
1. Beleid en Strategie
De ICT-functie heeft zich de afgelopen jaren gericht op het voldoen aan wettelijke
verplichtingen en besluiten van raad en bestuur en het faciliteren van de digitale
publieksdienstverlening. Door het ontbreken van een actueel beleidskader (het
vigerende beleidsplan dateert uit 2005) is er op formeel beleidsniveau weinig tot
geen houvast om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, zoals het sociaal
domein of het gebruik van social media. Dankzij de proactieve houding en
zichtbaarheid van de informatieadviseurs wordt de ICT-functie in de meeste
gevallen wel tijdig betrokken bij ICT-ontwikkelingen. De betrokkenheid van de
gemeenteraad is gering en beperkt zich tot het stellen van het financiële kader bij
de vaststelling van de programma- en meerjarenbegroting, zonder dat daaraan
voor de gemeenteraad duidelijke beleidsuitgangspunten en te bereiken doelen aan
ten grondslag liggen.
2. Besturing en Verantwoording
Door het ontbreken van een geactualiseerde, uitgewerkte en geformaliseerde
strategie is de informatiefunctie reactief. Het MT wordt betrokken bij de prioritering
van de jaarlijkse projectenlijst, maar een inhoudelijke beoordeling van initiatieven
voor actuele doelstellingen vindt niet tot beperkt plaats. Verantwoording en
bijsturing vindt alleen op hoofdlijnen plaats via de reguliere P&C-cyclus. De
gemeenteraad stuurt dus alleen op financiën, maar niet op wat daarvoor gebeurt
en of dat de goede dingen zijn. Door de inzet en betrokkenheid van de
informatieorganisatie is de basis op orde, maar kansen voor het laten renderen van
gedane investeringen en het daadwerkelijk ondersteunen van organisatiedoelstellingen kunnen niet worden benut, althans niet op structurele basis. De
informatievoorziening aan de gemeenteraad over de besteding van de ter
beschikking gestelde middelen beperkt zich tot een rapportage via de P&C-cyclus
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op financiële afwijkingen en beknopte inhoudelijke terugkoppeling op deelterreinen.
Een integrale beoordeling van al dan niet gerealiseerde doelstellingen is voor de
gemeenteraad niet mogelijk, aangezien deze kaderstelling niet plaatsvindt.
3. Beheer en Exploitatie
De informatieorganisatie is afdoende toegerust op haar taken. De positionering van
strategisch informatiemanagement is gedurende een lange periode impliciet
geweest, waardoor de sturing op nieuw beleid en het werken volgens de
uitgangspunten daarvan maar beperkt heeft plaatsgevonden.
Wegens het ontbreken van een actueel beleidsplan, is niet duidelijk hoe de
prioriteitstelling van de door de informatieadviseurs en vakafdelingen voorgestelde
investeringen tegen actuele ontwikkelingen plaatsvindt.
De uitvoering van projecten vindt plaats binnen de financiële kaders, maar er is
voor het MT, door het niet of nauwelijks toepassen van een projectbeheersingsmethodiek, weinig zicht op de doelmatigheid van de bestedingen en
inspanningen. Het is niet duidelijk of doelstellingen, anders dan de wettelijke
verplichtingen, tijdig en volledig worden gehaald. Informatieveiligheid en het
voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede het inkopen
onder specifieke ICT-inkoopvoorwaarden is niet formeel geborgd, maar wordt
grotendeels gecompenseerd door deskundigheid van informatieadviseurs.

4.2.

Beantwoording overkoepelende onderzoeksvraag
De overkoepelende onderzoeksvraag luidt:
In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeente Moerdijk als doeltreffend en
doelmatig aan te merken?
Met deze overkoepelende onderzoeksvraag geeft het onderzoek informatie over:
 of en zo ja, in welke mate de beoogde effecten van het ICT-beleid daadwerkelijk
zijn behaald (doeltreffendheid);
 of en zo ja in welke mate de voorbereiding, de organisatie en de uitvoering van
het ICT-beleid efficiënt verlopen (doelmatigheid).
Door het ontbreken van zowel een actueel beleidsplan, waardoor de relatie tussen
organisatiedoelen en ICT-projecten niet is uitgewerkt, als de toepassing van een
projectbeheersingsmethodiek, is de overkoepelende onderzoeksvraag maar beperkt
te beantwoorden. Vervangingsinvesteringen van systemen en applicaties vinden
over het algemeen doelmatig en doeltreffend plaats, maar van investeringen en
inspanningen met betrekking tot nieuw beleid is dit moeilijk vast te stellen. Het
ICT-beleid is, binnen de beperkte doelstellingen, doeltreffend. De doelmatigheid
ervan is niet vast te stellen.

4.3.

Beantwoording specifieke aandachtspunten
De
gemeenteraad
van
Moerdijk
geïdentificeerd:
 Toekomstvastheid
 Werken volgens standaarden
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aandachtspunten




Meerwaarde en effect van samenwerking
Grip op bedrijfsvoering

Per aandachtspunt beantwoorden wij de onderliggende vragen. Een gedetailleerde
beantwoording aan de hand van het normenkader is opgenomen in bijlage 1.
Toekomstvastheid
Het uitblijven van geactualiseerd beleid heeft gezorgd voor een reactieve
informatiefunctie die zich gericht heeft op het onderhouden van systemen en
applicaties en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het uitblijven van nieuw
samenhangend beleid is lange tijd opgevangen door de expertise van de
informatieadviseurs. Door korte lijnen in de organisatie is het primaire doel van de
ICT-visie 2005, zijnde het ontwikkelen van (digitale) dienstverlening, gedurende
lange tijd ondersteund. Nu de thematiek verandert naar het sociaal domein en
andere bedrijfsvoeringsthema’s en strategische thema’s, zijn deze korte lijnen niet
meer genoeg.
Daarbij komt dat de vertragende samenwerkingsoriëntatie al ruim twee jaar zorgt
voor een afwachtende houding, hetgeen ten koste is gegaan van een autonome,
inhoudelijke, toekomstgerichte koers. Ook nu nog valt op dat het
informatiebeleidsplan al ruim een half jaar in ontwikkeling is. Het ingeziene
conceptinformatiebeleidsplan bevat diverse ‘moderne’ onderwerpen, maar de
vertaalslag naar actie en sturing moet nog worden gemaakt en vastgesteld.
Sinds eind 2014 zijn diverse aanpassingen gedaan in aansturing en rolverdeling
van de informatiefunctie. Deze aanpassingen zijn onder meer gedaan om de
informatiefunctie weer meer in strategische positie te krijgen.
De landelijke Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) is in 2014 voor een
deel uitgewerkt als onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid en –plan. In
2015 wordt een organisatiebrede risicoanalyse uitgevoerd conform de BIG-richtlijn
en bij de herziening van het informatiebeveiligingsbeleid in 2016 zal het beleid
volledig conform de BIG zijn. De ‘dagelijkse’ toepassing van het beleid rond
informatieveiligheid en privacy is wel een aandachtspunt; het beleid lijkt niet te zijn
geoperationaliseerd en vooral een papieren exercitie. Informatieadviseurs gaan in
de praktijk vooral uit van hun eigen expert-inschatting, waardoor er geen zicht is
op de volledige toepassing van het informatiebeveiligingsbeleid (inclusief
privacyaspecten). Zo zijn er met een aantal partijen bewerkersovereenkomsten
gesloten, maar er is geen uitputtend overzicht of dit met alle partijen is gebeurd.
Samengevat kan worden gesteld dat sinds eind 2014 zowel met betrekking tot de
organisatie als de inhoud maatregelen zijn genomen om de toekomstvastheid te
borgen. De uitwerking van deze maatregelen moet nog blijken.
Werken volgens standaarden
De gemeente maakt voor de digitale infrastructuur zoveel mogelijk gebruik van
oplossingen die voldoen aan landelijke standaarden. Wel heeft rond de applicatie
voor het digitale documentmanagement een forse maatwerkaanpassing
plaatsgevonden. Hiervan is in een eerder uitgevoerd extern onderzoek opgemerkt
dat applicatiebeheerders “de systemen te veel inrichten vanuit hun vakdeskundigheid, terwijl dat vooral vanuit gebruikersgemak en eenvoud moet geschieden”.
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Een formele grondslag om gebruik van standaarden en deelname aan het
softwareconvenant van KING af te dwingen ontbreekt (de bestaande ICT-visie
dateert uit 2005), maar in de praktijk wordt dit wel toegepast op basis van de
expert-inschatting van informatieadviseurs.
Meerwaarde en effect van samenwerking
Hoewel er al geruime tijd wordt gesproken over samenwerking, heeft
‘rationalisering’ van de ambitie niet echt plaatsgevonden. Dit heeft ervoor gezorgd
dat het aanloopproces (dat nog steeds niet geheel is afgerond) lang heeft geduurd
en dat er slechts beperkt tot niet objectief kan worden vastgesteld wat
samenwerking de gemeente heeft opgeleverd. Er is geen initiële businesscase
gemaakt.
Medio april zijn voorstellen voor raad en bestuur in voorbereiding ten behoeve van
de formalisering van de samenwerking.
De wens tot samenwerking komt voort uit de veronderstelling dat de omgeving
complexer wordt, de afhankelijkheid van een gespecialiseerd vakgebied als ICT
groter wordt en dat het realiseren van besparingen een constante factor is in de
bedrijfsvoering van gemeenten. Samenwerking moet dan ook gericht worden op de
4 K’s: Kwetsbaarheid verminderen, Kwaliteit verhogen, Kosten besparen en Kennis
versterken. Factoren die zich niet altijd laten vangen in een puur rekenkundige
exercitie. Want ook als het gaat om de factor Kosten, dient de vraag te worden
beantwoord: wat zijn de meerkosten op langere termijn als we niets doen?
Ondanks deze nuance had de beweging naar samenwerking een stuk planmatiger
en meer gestructureerd kunnen verlopen dan nu in de BERM-samenwerking het
geval is geweest. Dat had doorlooptijd, inspanning en frustratie bespaard op zowel
bestuurlijk als ambtelijk niveau. Opmerkelijk en tegelijkertijd illustratief is het
gegeven dat de concerncontroller nooit geconsulteerd is geweest rond de
samenwerking in BERM-verband.
Is er dan niets bereikt door de samenwerking? Zeker wel. Eindgebruikers geven
aan dat de kantoorautomatisering moderner en stabieler is dan vroeger het geval
was. Thuiswerken is nu mogelijk. En de helpdeskservice is voorspelbaar en
functioneert over het algemeen goed. Bovendien is door het nadenken over de
samenwerking op ICT-gebied de noodzaak tot nadere procesafstemming in BERMverband op de agenda gekomen. Hierdoor kunnen op termijn veel duurzamere
besparingen worden gerealiseerd dan alleen ICT. Op de samenwerkingsfactoren
Kwetsbaarheid en Kwaliteit lijken dus slagen gemaakt te zijn. Hoe groot deze zijn
ten opzichte van een ‘nul-scenario’ is niet vast te stellen. En wat de gevolgen zijn
voor de factor Kosten ook niet.
Een door de gemeenteraad gedragen bestuurlijke visie op intergemeentelijke
samenwerking in het algemeen en ten aanzien van ICT in het bijzonder ontbreekt.
Dit betekent dat de gemeente risico’s loopt bij de voorbereiding, implementatie en
doorontwikkeling van de BERM-samenwerking, aangezien de gemeenteraad nog
formeel instemming zal moeten verlenen aan het college van burgemeester en
wethouders. Voorzien is dat dit voor de zomer zal plaatsvinden.
Opmerkelijk is dat samenwerking in de regio (en dat beeld is landelijk terug te
zien) vooral langs de lijnen van functionele expertises verloopt. Zo wordt op het
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gebied van ICT nu de samenwerking gezocht met Bergen op Zoom, Etten-Leur en
Roosendaal, omdat men elkaar op kennis verwacht te versterken. Samenwerking
op het gebied van het sociaal domein vindt plaats in een ander verband, terwijl in
het belastingdomein weer in een andere samenstelling wordt samengewerkt. Dit
gebrek aan congruentie werkt juist voor een faciliterend vakgebied als ICT
beperkend. Baten van ICT-samenwerking mogen voor een belangrijk deel verwacht
worden van het standaardiseren en harmoniseren van processen en applicaties.
Beperkte congruentie maakt dit standaardiseren en harmoniseren complex.
Grip op bedrijfsvoering
Voor wat betreft het ‘in control’ zijn op het gebied van ICT-investeringen wordt
geconcludeerd dat dit in formele zin maar zeer beperkt het geval is. Er is weinig
instrumentarium (zoals boeteclausules) voorhanden bij het beheersen van
financiën en risico’s bij inkoop van ICT. Deze typische beheersingsaspecten zijn
voor wat betreft ICT maar beperkt geborgd. In informele zin wordt dit gebrek voor
een belangrijk deel gecompenseerd door de ervaring en expertise van de
informatieadviseurs. Dit zorgt ervoor dat de basis over het algemeen goed op orde
is en dat er geen onverwachte en niet begrote uitgaven behoeven te worden
gedaan.
Desondanks is deze situatie ongewenst; er is teveel afhankelijk van een beperkt
aantal personen en het is niet duidelijk of doelstellingen, anders dan de wettelijke
verplichtingen, tijdig en volledig worden gehaald.
De informatievoorziening aan de gemeenteraad is te beperkt om de controlerende
rol goed te kunnen invullen.
Geconcludeerd wordt dat vanuit het concern de grip op de bedrijfsvoering (met
betrekking tot ICT) onvoldoende is geborgd.
Met betrekking tot het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie ICT
nog het volgende. De situatie bij gemeenten (en dat geldt dus ook voor Moerdijk)
is niet vergelijkbaar met de ICT-situatie bij Rijksorganisaties. Deze organisaties
laten complexe maatwerkoplossingen ontwikkelen, terwijl gemeenten ‘van de
plank’ kopen. De financiële risico’s zijn bij gemeenten dan ook van een
aanmerkelijk lagere orde.

4.4.

Aanbevelingen
1. Voorkom stolling van de ingezette beweging
Halverwege 2014 zijn belangrijke stappen gezet om de informatiefunctie te
moderniseren en te versterken. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van nieuw
beleid. De zich ontwikkelende samenwerking in BERM-verband bepaalt in sterke
mate dit beleid. Dit geldt voor zowel de inhoud als de planning waarin beleid zal
worden uitgevoerd. Omdat de samenwerking zich op dit moment ontwikkelt en het
nog niet geheel duidelijk is wat de scope van deze samenwerking zal gaan zijn,
verloopt het ontwikkelen van het beleid relatief traag. Hier schuilt het risico in van
‘stolling’ van de in 2014 ingezette beweging naar modernisering en versterking.
Aanbevolen wordt om het beleid voor de zomer vast te stellen en anders een ‘knip’
te maken in een lokale uitwerking en een regionale uitwerking.
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2. Betrek actief de raad en het bestuur
Omdat ICT steeds meer maatschappelijke thema’s raakt van strategisch niveau (en
de reguliere bedrijfsvoering ontstijgt) is een goede verbinding tussen enerzijds
doelstellingen en anderzijds ICT-activiteiten noodzakelijk. ICT-beleid dient hierin te
voorzien, samen met een ICT-functie met medewerkers die het vermogen hebben
te ‘verbinden’. Aanbevolen wordt om niet alleen bij beleidsvorming en de
voorgestelde investeringen, maar ook in de verantwoording, in passende
abstracties raad en bestuur te betrekken. De inzet van ICT wordt daarmee
doelmatiger, doeltreffender en de democratische legitimiteit van uitgaven wordt
versterkt.
De raad zelf heeft hierbij ook een rol. Gezien het financiële aandeel in de begroting,
maar zeker vanwege het groeiende strategische belang van ICT voor de gemeente,
is meer grip op de ICT-bedrijfsvoering noodzakelijk.
Het toenemende strategische belang vraagt om een meer proactieve en
deskundige raad, die kaders stelt met betrekking tot maatschappelijke effecten en
het bereiken van doelen, die vervolgens bruikbaar zijn als vertrekpunt voor ICTbeleid.
Een aantal elementen zijn daarbij succesbepalend:
 Investeren in de kennis van raadsleden om de rol van deskundige raad te
kunnen spelen.
 Organiseren van fractiespecialisme door bijvoorbeeld het instellen van een
raadscommissie.
 Opstellen van een agenda met bestuur en ambtelijke organisatie om de raad te
voorzien van relevante kennis, beleidskeuzes en uitvoeringsvarianten.
3. Professionaliseer de projectbeheersing
Gemeentelijke processen en dienstverlening worden steeds meer afhankelijk van
ICT-voorzieningen. Tijdige beschikbaarheid en (door)ontwikkeling van ICTvoorziening worden steeds belangrijker. Professionalisering in projectbeheersing is
daarom van belang. Niet alleen om te kunnen sturen op bestedingen en planning,
maar ook om daarmee een raamwerk te hebben waarmee de doelmatigheid en
doeltreffendheid van ICT kan worden bewaakt.
4. Pas specifieke ICT-voorwaarden toe bij inkoop
Ontwikkel, al dan niet in samenwerking met BERM-ICT, inkoopvoorwaarden voor
ICT-diensten en –leveringen, bijvoorbeeld gebaseerd op de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)-voorwaarden van de Rijksoverheid.
5. Borg beleid en uitvoering rond informatieveiligheid en privacy
De gemeente werkt al aan de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging
Gemeenten (BIG). Aanbevolen wordt de opdracht hiertoe te formaliseren door
middel van een bestuurlijke of managementopdracht waarin ook de inregeling van
de privacy-functionaris is opgenomen. Daarnaast wordt aanbevolen een uitwerking
te maken van de operationalisering van het informatiebeveiligingsbeleid en –plan,
zodat het meer wordt dan een papieren exercitie en daardoor (onder andere) de
afhankelijkheid van personen afneemt en daardoor de kwetsbaarheid op dit punt
toeneemt.
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6. Geef meer aandacht aan informatievoorziening in het sociaal domein
De decentralisaties in het sociaal domein hebben grote gevolgen voor de interne en
met name externe informatievoorziening. Dat rechtvaardigt een ondersteuningsplan dat, als onderdeel van het concernbrede informatiebeleid, gericht is op alle
aspecten van de informatievoorziening in het sociaal domein, werkomgeving voor
frontoffice en backoffice, informatieveiligheid en privacy, sturing en monitoring en
de berichtenuitwisseling in de keten.
Aanbevolen wordt dit met de beleidsverantwoordelijke en externe partners te
ontwikkelen.
7. Samenwerking: bespreek wat te geven, wat te nemen
Ten tijde van dit onderzoek is besluitvorming in voorbereiding rond een lichte
Gemeenschappelijke Regeling voor de BERM-ICT-samenwerking. De scope richt
zich in eerste instantie op samenwerking op het gebied van automatisering en niet
op informatisering. Juist bij gemeenschappelijkheid op het gebied van
informatisering zullen kosten bespaard kunnen worden. De bijbehorende
harmonisatie van processen vergroot de standaardisatie en de uitwisselbaarheid
van capaciteit en kennis. Samenwerken op het gebied van informatisering grijpt in
op de processen van individuele organisaties en is daardoor complex. Bestuurlijk
en ambtelijk commitment is daarbij een belangrijke voorwaarde. Er dient een
concrete routekaart ontwikkeld te worden waarlangs de verdere samenwerking
vorm krijgt. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de samenwerking is
duidelijkheid bij alle partijen over wat de samenwerking gaat opleveren, wat
daarvoor ingeleverd moet worden en wat de kosten mogen zijn. Aanbevolen wordt
dit expliciet onderdeel te maken van het proces dat leidt tot (besluitvorming over
de) samenwerking.
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5.

Reactie College op conceptrapport
Op 22 mei 2015 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 18 juni
2015. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.

Geachte heer De Schipper,
De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp
“ICT-beleid”. Wij hebben kennis genomen van de conceptrapportage d.d. 22 mei
2015 en onze bestuurlijke reactie is als volgt.
Wij kunnen ons over het algemeen vinden in de door u opgestelde conceptrapportage. Bij sommige conclusies en antwoorden plaatsen wij wel wat
kanttekeningen. Dit betreft onderstaande passages.
Conclusies
1. Beleid en strategie
U concludeert dat een actueel beleidskader ontbreekt, waardoor er weinig tot geen
houvast is om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. De constatering dat een
actueel beleidskader ontbreekt, is juist voor zover wordt bedoeld dat ontwikkelingen
en plannen die zijn opgestart, niet zijn samengebracht in een actueel
Informatiebeleidsplan. Zoals in de interviews is aangegeven en ook op pagina 8 van
de conceptrapportage staat verwoord, is aan de ontwikkelingen sturing gegeven op
basis van de vastgestelde ICT Visie, maar zeker ook op basis van andere
documenten, d.w.z. documenten die als visiedocumenten voor de ontwikkeling van
de ICT/Informatievoorziening hebben gediend en waarin ook plannen en
ontwikkelingen zijn beschreven. Voorbeelden hiervan zijn de Dienstverleningsvisie,
het Informatiebeveiligingsbeleid en de visiedocumenten m.b.t. de Decentralisaties,
alsmede de ontwikkelingen beschreven in de paragrafen in de begroting.
2. Besturing en verantwoording.
U concludeert dat de gemeenteraad alleen op financiën stuurt en niet op wat
daarvoor gebeurt en of dat de goede dingen zijn. Wij kunnen ons niet geheel vinden
in deze conclusie.
In de productbegroting zijn de posten die gemoeid zijn met de exploitatie van de
ICT-voorzieningen (financieel en inhoudelijk) onderbouwd. In de begroting wordt
daarnaast ook ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van de verschillende
beleidsterreinen (zoals Decentralisaties), die een forse ICT-component in zich
hebben. De informatievoorziening richting de gemeenteraad over de (inhoudelijke en
financiële) stand van zaken van deze ontwikkelingen gebeurt via de beraps. Het
klopt dat in de beraps niet uitdrukkelijk op de ICT- component binnen deze
ontwikkelingen wordt ingegaan, doch de uiteindelijke resultaten zijn wel gerealiseerd
mede dankzij de beschikbaarheid van een goede informatievoorziening.
Ons inziens stuurt de gemeenteraad op deze wijze niet alleen op de financiën, maar
ook (indirect) op de ontwikkelingen. Ook de verantwoording op de uitgaven gebeurt
zowel financieel als inhoudelijk.
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3. Beheer en exploitatie
Geconcludeerd wordt dat door het ontbreken van een actueel informatiebeleidsplan
niet duidelijk is hoe de prioriteitstelling plaatsvindt. Wij zijn van mening dat de
prioriteitstelling wel duidelijk is. De prioriteitstelling vindt namelijk plaats overeenkomstig het bepaalde in de ICT Visie 2005, namelijk:
1.
wettelijke verplichtingen
2.
continuïteit van de bedrijfsvoering
3.
verbetering van de dienstverlening
4.
verbetering van de bedrijfsvoering
Aangezien deze prioriteitstelling nog steeds actueel is, is deze ook weer in het
concept Informatiebeleidsplan 2015-2018 opgenomen.
Met betrekking tot het onderwerp informatieveiligheid merken we op, dat dit wel een
formele borging heeft binnen de organisatie. Het informatiebeleid en informatiebeleidsplan zijn vastgesteld door het college en verantwoordelijkheden zijn belegd.

Beantwoording specifieke aandachtspunten
4.3 Toekomstvastheid
Wij zijn het niet met u eens dat de informatiefunctie zich uitsluitend heeft gericht op
het onderhouden van systemen en applicaties en het voldoen aan wettelijke
verplichtingen. De informatiefunctie was namelijk vooral ook gericht op het
anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Het klopt dat dit niet is vastgelegd in
een samenhangend Informatiebeleid, maar e.e.a. is wel terug te vinden in de
documenten die als visiedocumenten voor de ontwikkeling van de ICT/ Informatievoorziening hebben gediend, zoals Dienstverleningsvisie, het uitvoeringsplan
dienstverlening (opgesteld in samenwerking met een KING-adviseur) en in
projectplannen voorgelegd aan en goedgekeurd door het DT en MT.
Wij verwijzen u ook naar hetgeen wij hebben opgemerkt bij conclusie 1. Beleid en
strategie.
Bij het onderwerp Informatiebeveiliging wordt gesteld dat er vooral sprake is van
een papieren exercitie. Dat is niet correct. Verantwoordelijkheden op dit terrein zijn
belegd en er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd o.a. met college en alle
managers om het Informatiebeveiligingsbeleid uit te dragen. Wij zijn het wel met u
eens dat er nog zaken zijn die verder moeten worden geoperationaliseerd, bijv. het
meer (periodiek) aandacht vragen voor informatiebeveiliging binnen de organisatie.
Werken volgens standaarden
De conclusie dat er een formele grondslag ontbreekt om het werken volgens
standaarden en deelname aan het softwareconvenant van KING af te dwingen, is
terecht. Deze bepaling is inmiddels opgenomen in het concept Informatiebeleidsplan
2015-2018 en in het concept Informatie-architectuurplan.
Aanbevelingen
De kanttekeningen ten aanzien van de conclusies en antwoorden raken niet de
(strekking van de) aanbevelingen welke staan vermeld op pagina 26 van de
conceptrapportage. Wij onderschrijven deze 7 aanbevelingen. Zodra de Rekenkamer
het definitieve rapport heeft aangeboden aan de raad, en duidelijk is welke
aanbevelingen overgenomen zijn door de gemeenteraad, zullen wij verdere
uitvoering hieraan geven.
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Voor wat betreft de afstemming en betrokkenheid van de gemeenteraad bij de
uitvoering van de aanbevelingen zullen wij met de raad afstemmen hoe hieraan
(betere) invulling gegeven kan worden.
Monitoring aanbevelingen
Wij nemen dit rekenkameronderzoek op in de lijst van uit te voeren nazorgonderzoeken (door de afdeling Concerncontrol). Bij een nazorgonderzoek wordt
bezien in hoeverre de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen zijn
uitgevoerd en of dit de gewenste effecten heeft opgeleverd. De resultaten zullen aan
de raad worden gerapporteerd. Op deze wijze houden zowel college als raad zicht op
de stand van zaken van de uitvoering van de verbeterpunten uit een rekenkameronderzoek.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

Drs. A.E.B. Kandel
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6.

Nawoord
De Rekenkamer heeft kennis genomen van de brief van het College van
burgemeester en wethouders, en stelt vast dat over het algemeen kan worden
ingestemd met de opgestelde rapportage. Ook is het College van burgemeester en
wethouders voornemens de aanbevelingen over te nemen, nadat besluitvorming
door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. Bij enkele conclusies zijn
kanttekeningen geplaatst. De brief geeft aanleiding tot de volgende reactie.
Beleid en strategie
De door de Rekenkamer geformuleerde conclusies zijn gebaseerd op een vergelijking
tussen de gestelde normen en de feitelijke bevindingen. Voor wat betreft het
beleidskader is als norm gesteld dat de gemeente een centraal ICT-plan heeft,
waarin de voorziene ontwikkelingen (waaronder intergemeentelijke samenwerking),
het voorgenomen beleid en de voorziene uitgaven in de verschillende ICT-domeinen
in samenhang beschreven en onderbouwd zijn.
De Rekenkamer heeft in het onderzoek geconstateerd dat er geen actueel
Informatiebeleidsplan is, maar wel in beleidskaders wordt voorzien door beleidsdocumenten met een uitgewerkte ICT-paragraaf en specifieke uitwerkingen van
informatiekundige thema’s. De verbinding met de centrale ICT-visie 2005 is echter
door het verschil in actualiteit beperkt. Er zijn wel afzonderlijke bouwstenen, maar
die maken nog geen deel uit van een samenhangend en actueel kader.
De Rekenkamer pleit ervoor de actuele maatschappelijke ontwikkelingen die invloed
hebben op ICT in samenhang te bezien en de gemeenteraad te betrekken bij het
maken van strategische keuzen. Bijvoorbeeld door het nieuwe in voorbereiding
zijnde informatiebeleidsplan 2015–2018 te bespreken met en te laten vaststellen
door de gemeenteraad.
Besturing en verantwoording
De Rekenkamer gaat er bij de normstelling van uit dat de raad vooraf naast de inzet
van de financiële middelen ook en vooral de doelen vaststelt, en in de voortgang en
verantwoordingsdocumenten wordt aangegeven of de doelstelling gehaald is. Daarbij
geldt dat, wanneer de doelstelling niet gehaald is, wordt aangegeven waarom dit
niet is gehaald en welke maatregelen getroffen zijn om bij te sturen.
Ook hier geldt dat bij het onderzoek voor wat betreft de sturing en verantwoording
op inhoudelijke doelstelling wel bouwstenen zijn aangetroffen, maar niet in zodanige
mate dat aan hiermee aan de norm wordt voldaan. De Rekenkamer merkt daarbij op
dat het ICT-beleid weliswaar ondersteunend is aan het realiseren van beleidsdoelen
op inhoudelijke beleidsterreinen, maar ook overkoepelend daaraan er ook eigen
doelen aan het ICT-beleid verbonden zijn.
Beheer en Exploitatie
De Rekenkamer heeft als norm gesteld dat in besluitvormingsdocumenten op basis
van een rendementsmodel duidelijke afwegingscriteria genoemd worden om de
voorgenomen beslissingen te objectiveren, op basis waarvan het bestuur
weloverwogen keuzes kan maken ten aanzien van ICT-investeringen. De door het
College aangegeven uitgangspunten bij de prioriteitenstelling zijn op zich logisch en
in hoofdlijnen bruikbaar, maar bieden onvoldoende basis om vervolgens binnen elk
van de genoemde categorieën tot een afgewogen prioriteitenstelling te komen.
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De Rekenkamer heeft bij diverse normen de informatieveiligheid als één van de te
toetsen aspecten betrokken. Geconstateerd is dat het informatiebeleid en
informatiebeleidsplan door het college op strategisch niveau zijn vastgesteld, maar
nog verdere uitwerking naar tactische en operationele documenten nodig is en ook
wordt voorzien. Zoals in de rapportage wordt aangegeven zal in 2015 een
risicoanalyse worden uitgevoerd conform de BIG- richtlijnen (Baseline Informatieveiligheid Gemeenten) en zal bij de herziening van het informatiebeveiligingsbeleid
in 2016 dan het beleid volledig conform de BIG zijn.
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Bijlagen
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Bijlage 3

Bestudeerde documenten

Bijlage 4
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Bijlage 5

Relatie vragen leden gemeenteraad en onderzochte aandachtspunten
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Bijlage 1: Normenkader en bevindingen
Onderzoeksvragen

Norm

Beoordeling

Heeft de gemeente een centraal

Beleidsuitgangspunten zijn gelegitimeerd

Het vigerende beleid is vastgesteld in 2005, gebaseerd op de toen-

ICT-plan, waarin de voorziene

vanuit de geformuleerde doelstellingen. Deze

malige bestuurlijke en ambtelijke uitgangspunten. Afspraken over

ontwikkelingen (waaronder

beleidsuitgangspunten zijn vervolgens over-

budgetverantwoordelijkheid en toezicht op de bewaking van de

intergemeentelijke samenwerking),

genomen in een centraal ICT-plan en door-

beleidsuitgangspunten zijn meestal impliciet onderdeel gemaakt van

het voorgenomen beleid en de

vertaald naar de plannen van decentrale

afdelingsplannen en zijn in de praktijk nageleefd. De afgelopen jaren

voorziene uitgaven in de

eenheden (diensten/afdelingen) met duidelijke

zijn nieuwe landelijke en lokale ontwikkelingen ingepast in de jaar-

verschillende ICT-domeinen

afspraken over budgetverantwoordelijkheid en

lijkse projectkalender.

beschreven en onderbouwd zijn?

toezicht op de bewaking van de beleids-

Beleid en strategie
1.

uitgangspunten.

Ten tijde van het onderzoek wordt gewerkt aan een aangepast informatiebeleidsplan dat moet voorzien in deze ambitie en strategie. Bij
de voorbereiding van het plan is vertraging ontstaan als gevolg van:
-

Organisatorische ontwikkelingen; de structuur van de
organisatie is in de tweede helft van 2014 aangepast en op
managementposities zijn nieuwe personen geplaatst.

-

Afhankelijkheden in de samenwerking; bij het opstellen van
delen van het informatiebeleidsplan is in BERM-verband
samengewerkt. Dit proces is minder snel verlopen dan als de
gemeente zelfstandig het beleid had opgesteld.

Naar verwachting zal het plan eind juni door het College worden
vastgesteld en ter informatie aan de Raad worden aangeboden.
Daarnaast wordt in beleidskaders voorzien door beleidsdocumenten
met een uitgewerkte ICT-paragraaf en specifieke uitwerkingen van
informatiekundige thema’s. De verbinding met de centrale ICT-visie
2005 is beperkt door het verschil in actualiteit.
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Onderzoeksvragen

Norm

Beoordeling

2.

Wordt in het ICT-beleid

Uit documenten blijkt dat er verbinding is

Het vigerende plan dateert van 2005, toen ICT-beleid zich richtte op

geanticipeerd op toekomstige

tussen beleidsontwikkelingen en de wijze

basis-automatisering en het mogelijk maken van digitale

beleidsontwikkelingen (onder

waarop ICT dit ondersteund. Daarbij wordt

dienstverlening. In deze ICT-visie zijn strategische en tactische

andere decentralisaties jeugdzorg,

onderscheid gemaakt in zowel strategische,

uitgangpunten geformuleerd en is een uitwerking gemaakt van de

Wmo, Participatiewet) en daaruit

tactische als operationele inzet van ICT.

informatieorganisatie. In de jaarplannen vanaf 2005 is rekening

voortvloeiende eisen ten aanzien

Beleidsontwikkelingen die in ieder geval aan

gehouden met landelijke ontwikkelingen rond de generieke digitale

van ICT?

de orde komen zijn: publieksdienstverlening

infrastructuur, voortvloeiend uit het Nationaal Uitvoerings-

en decentralisaties sociaal domein

programma. Dit betreft men name technisch-inhoudelijke onder-



werpen. Het aanhaken op beleidsinhoudelijke onderwerpen zoals de
decentralisaties heeft vorm gekregen doordat ICT-beleidsmedewerkers zelf de verbinding hebben gezocht met hun collega’s,
maar is vanwege het uitblijven van geactualiseerd en geformaliseerd
beleid niet gebaseerd op centrale afspraken. De uitwerking van het
onderwerp ‘informatievoorziening in het sociaal domein’ mist
daardoor ook een inhoudelijke leidraad. Keuzes rond dit onderwerp
zijn dan ook op basis van expertise-inschatting gemaakt.
De gemeente heeft beleid gemaakt rond informatieveiligheid en
privacy en is daarmee actief bezig met de implementatie van de
landelijke richtlijn (de Baseline Informatiebeveiliging voor
Gemeenten).
3.

Sluit het ICT-beleid aan op de

Het ICT-beleid sluit aan op landelijke normen

Het vastgestelde beleid uit 2005 op zichzelf niet, maar de belang-

actuele inzichten van de VNG,

voor de informatieagenda voor gemeenten,

rijkste thema’s zijn wel terug te zien in de jaarplannen. In het

KING, BZK en voldoet het aan de

nationale consensus over de mate waarin

concept informatiebeleidsplan 2015-2018 zijn alle relevante thema’s

eisen die daarin aan gemeenten

gemeentelijke informatievoorziening vorm-

terug te zien.

van vergelijkbare grootte worden

gegeven moet worden en de mate waarin

gesteld?

vergelijkbare gemeenten hun informatiebeleid
hebben vormgegeven. Elementen die terug-
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komen zijn de BZK-visie Digitale Overheid
2017, het NUP, GEMMA-architectuur, gebruik
van open standaarden en gemeentespecifieke
keuzes rond gegevens-, document- en
zaakmanagement.
Besturing en verantwoording
4.

Welke beleidscyclus wordt gehan-

De ICT-beleidscyclus is geïntegreerd in de

In de gemeentelijke planning & controlcyclus is ICT alleen voor wat

teerd voor de besluitvorming van

gemeentelijke planning & controlcyclus en

betreft het totale budget zichtbaar. Een nadere uitwerking van de

het ICT-beleid en -investeringen?

beschrijft de inrichting en werking van de

inrichting en werking van de beslissende functie is niet gemaakt.

Op welke wijze worden de ICT-

beslissende functie: de organisatie en de

Jaarlijks wordt door informatieadviseurs (in de rol van ICT-beleids-

investeringen verantwoord?

wijze van besluitvorming en de manier van

medewerker) een jaarplan gemaakt met projecten en benodigde

beslissingsvoorbereiding.

budgetten. Op MT-niveau wordt geprioriteerd, op basis van een

De ICT-beleidscyclus beschrijft de

prioriteringskader uit de ICT-visie 2005. Verantwoording over de

controlerende functie: de controle op de

besteding van de budgetten richting de raad vindt niet plaats aan de

uitvoering van beleid en de sanctionering.

hand van deze zelfde lijst en is, voor wat betreft het totale budget,



onderdeel van de bestuursrapportage.
Alleen indien aanvullend krediet nodig is, of als de investeringen
betrekking hebben op voor burgers zichtbare thema’s, wordt de raad
in de gelegenheid gesteld om hierover te besluiten. Een voorbeeld
hiervan is het investeringsvoorstel omtrent het KCC in 2014.
5.

Wat is de betrokkenheid van de

De ICT-beleidscyclus beschrijft de

In de ICT-visie 2005 is opgenomen dat de raad alleen over het totale

gemeenteraad, het college van

betrokkenheid van de gemeenteraad, het

ICT-budget besluit, als onderdeel van de reguliere P&C-cyclus. De

burgemeester en wethouders en de

college van burgemeester en wethouders en

inhoudelijke jaarkalender met onderliggende deelbudgetten wordt

diensten van de ambtelijke

de diensten van de ambtelijke organisatie,

door het MT vastgesteld.

organisatie hierbij?

uitgewerkt naar strategisch, tactisch en
operationeel niveau.
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opgenomen over de betrokkenheid van de gemeenteraad, het
college van burgemeester en wethouders en de diensten van de
ambtelijke organisatie. Wel wordt de wenselijkheid van een nieuwe
manier van organiseren van de informatiefunctie geadresseerd.

6.

Kan de gemeenteraad op grond van

Met betrekking tot de totstandkoming, vast-

De raad stelt jaarlijks de financiële kaders en controleert daarop.

de informatievoorziening rond het

stelling, communicatie, sturing en verant-

Bijsturing vindt plaats binnen de reguliere P&C-cyclus op basis van

ICT-beleid en -investeringen

woording rond ICT-beleid zijn tussen college

de totale bestedingen.

invulling geven aan zijn kader-

en raad afspraken gemaakt over de verant-

stellende en controlerende rol?

woordelijkheidsverdeling. De raad stelt

De raad heeft geen rol bij ambitiebepaling, anders dan haar rol

minimaal de financiële kaders vast, wordt

richting het college inzake het collegeprogramma. ICT is geen

periodiek geïnformeerd over de financiële

expliciet onderdeel van het collegeprogramma.



voortgang en bijzondere risico’s en is in staat
bij te sturen.
7.

Welke criteria spelen een rol in de

In besluitvormingsdocumenten worden op

Bij de besluitvorming is het beschikbare budget kaderstellend.

besluitvorming rond het ICT-beleid

basis van een rendementsmodel duidelijke

Binnen het budget worden de projecten ingepast, waarbij

en de

afwegingscriteria genoemd om de

geprioriteerd wordt volgens de leidraad uit de ICT-visie 2005:

-investeringen (basis infrastructuur,

voorgenomen beslissingen te objectiveren, op

1.

kwaliteit, prijs, verwachte opbrengst

basis waarvan het bestuur weloverwogen

en dergelijke)?

keuzes kan maken ten aanzien van ICT-

2.

Continuïteit van de bedrijfsvoering

investeringen.

3.

Verbetering van de dienstverlening

4.

Verbetering van de bedrijfsvoering

Wettelijke verplichtingen (landelijk wet- en regelgeving) en
raads- en collegebesluiten

Besluitvorming over specifieke investeringen binnen het jaarbudget
vindt plaats op MT niveau. Het college heeft daar geen rol in.
In het concept-informatiebeleidsplan zijn strategische thema’s
opgenomen, die ook bedoeld zijn als toetsingskader voor projecten
en investeringen.
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8.

Wordt bij de besluitvorming rond het

Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt

De gemeente heeft de voornaamste structurele samenwerkings-

ICT-beleid en -investeringen ook

tussen incidentele en structurele samenwer-

oriëntatie op de BERM-samenwerking (Bergen op Zoom, Etten-Leur,

samengewerkt met andere

king.

Roosendaal en Moerdijk). De scope van de samenwerking is begin

gemeenten en/of instellingen? En

2015 niet nog niet geheel duidelijk. Er lijkt overeenstemming te zijn

zo ja, op welke terreinen en met

Ten behoeve van de incidentele samenwer-

om samen te werken rond hardware en werkplekautomatisering.

welke partijen?

king is er een afwegingskader voor samen-

Over een eventuele verdergaande stap, zijnde het harmoniseren

werking met andere gemeenten en/of instel-

van vakinhoudelijke applicaties lijkt vooralsnog minder overeen-

lingen. Dit afwegingskader bevat criteria voor

stemming te zijn. Dit geldt voor zowel de mate van een dergelijke

zowel kwantitatieve als kwalitatieve baten.

samenwerking als wel het tempo waarin deze samenwerking zich
zou moeten voltrekken.

Indien er sprake is van een structurele samenwerking zijn de strategische doelen van de

In april 2015 wordt de samenwerking geconcretiseerd, blijkens

samenwerking vastgelegd en is de samen-

concept-voorstellen die op het eind van dit rekenkameronderzoek

werkingsvorm beschreven. Investeringen en

(16 april) beschikbaar komen. De samenwerking BERM-ICT, wordt

beleidskeuzes worden aantoonbaar getoetst

vanaf nu genoemd: De gemeenschappelijke regeling ICT-samen-

aan deze doelen en besluitvorming verloopt

werking West-Brabant West.

langs de overeengekomen processen.
Uit documenten en gesprekken met betrokkenen ontstaat het beeld
van een wens tot samenwerken, met als doel te verbeteren op de
4K’s. De doorvertaling van deze wens in organisatieontwikkelbeleid
heeft niet of niet voldoende concreet plaatsgevonden, waardoor het
kader ontbreekt waarbinnen ICT-beleid, gericht op het mogelijk
maken van de samenwerking, vorm moet krijgen.
Daarnaast wordt ten behoeve van de ontwikkeling van de
informatiearchitectuur incidenteel samengewerkt met Etten-Leur en
Tholen. Voor incidentele samenwerking bestaat geen specifiek
afwegingskader, anders dan de impliciete eis dat het dienstbaar
moet zijn aan de realisatie van het gemeentelijke beleid.
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De gemeenteraad wordt niet actief betrokken bij het ontwikkelen van
een visie op samenwerking, noch in het algemeen, noch in het
bijzonder ten aanzien van ICT. Het college heeft het voornemen in
de komende maanden instemming te vragen aan de gemeenteraad
om deel te nemen aan een lichte Gemeenschappelijke Regeling
voor de BERM-samenwerking.

9.

Heeft de gemeente een centraal

De gemeente heeft een inkoop- en

Het inkoopproces wordt begeleid door het Inkoopbureau West-

ICT-inkoopbeleid of vindt dit

aanbestedingsbeleid waaruit blijkt waar de

Brabant. Bij contractvorming worden de inkoopvoorwaarden van de

decentraal (dienstenniveau) plaats?

bevoegdheden ten aanzien van het doen van

gemeente Moerdijk toegepast. Deze kennen geen bijzondere

En hoe ziet dat inkoopbeleid er dan

ICT-investeringen is belegd.

uitwerking ten behoeve van de inkoop van ICT-diensten of
–leveringen.

uit?
10. Wat doet de gemeentelijke



De conclusies en aanbevelingen zijn

In 2014 heeft een extern onderzoek plaatsgevonden naar het

organisatie met de resultaten en

onderdeel van evaluatie van de ICT-

functioneren van de informatievoorziening. De aanbevelingen zijn

aanbevelingen van periodieke

investeringen, volgens een specifieke

ondergebracht in het concept-beleidsinformatieplan 2015-2018.

doorlichtingen en audits van het

methode. Onderzocht wordt of er (periodieke)

ICT-beleid en van de ICT-

doorlichtingen en audits zijn, en of daar op

investeringen?

adequate wijze gevolg aan wordt gegeven.



Beheer en exploitatie
11. Hoe is de gemeentelijke ICT-functie
ingericht?
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De ICT-functie bestaat uit de volgende
functie-onderdelen:

Alle genoemde functieonderdelen zijn aanwezig:


Beslissend: besluiten worden door het MT genomen, op basis



beslissende functie

van voorstellen. De centrale ICT-functie heeft zicht en toetst



strategische functie

op het jaarbudget.



facilitaire functie



beherende functie



innovatieve functie
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Strategisch: informatiebeleid wordt voorbereid door informatieadviseurs, ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering.



Facilitair: de ondersteuning van de werkplekken is onder-
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controlerende functie

gebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering en maakt deel uit van
de thans virtuele BERM-ICT- samenwerking.


Beherend: functioneel beheer is in de afdelingen ondergebracht.



Innovatief: innovatie wordt gecoördineerd door de strategische
informatiefunctie, ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering.



Controlerend: is belegd bij de strategische informatiefunctie,
ondergebracht bij de afdeling Bedrijfsvoering. Bijsturing vindt
formeel plaats door het MT.

Strategische, tactische en operationele rollen in de ICT-functie zijn
belegd. Met betrekking tot de aansluiting tussen strategische
organisatiedoelen en het informatiebeleid vindt ten tijde van het
onderzoek een aantal belangrijke stappen plaats, die relatief lang op
zich hebben laten wachten. Zo wordt het informatiebeleidsplan (pas)
na 10 jaar geactualiseerd en zijn aanpassingen gedaan in de
structuur.
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12. Hoe worden grootschalige ICT-

Het instrumentarium voor uitvoering van

Men maakt beperkt tot geen gebruik van project- en risico-

projecten binnen de gemeentelijke

grootschalige ICT-projecten omvat: de sturing,

beheersingsinstrumentarium. Met name doorlooptijden worden

diensten uitgevoerd?

risicomanagement, het ontwerp, de

daardoor niet gemonitord en worden dus niet altijd gehaald.

aanbesteding, contractvorming (waaronder

Onduidelijk is of dit ook gevolgen heeft voor out-of-pocket project-

aansprakelijkheidsverdeling), de uitvoering en

kosten en interne uren van medewerkers. Overschrijding van het

het beheer. Speciale aandacht dient te

totale projectbudget vindt niet plaats, maar of en hoe er binnen

worden besteed rond control in financiën,

projecten wordt geherprioriteerd en gebudgetteerd is niet bekend.



informatieveiligheid en privacy.
Met betrekking tot informatieveiligheid en privacy vormt het in 2014
vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid en -plan het kader.
Herleidbare toepassing hiervan in de praktijk is beperkt; in projecten
en bij contractvorming zijn beveiligingsaspecten en het afsluiten van
een bewerkersovereenkomst vaak onderdeel van het programma
van eisen, maar dat is vanwege de expert-oordeel van informatieadviseurs en (dus) niet voortkomend uit geoperationaliseerd beleid.
Er is geen overzicht van alle contractpartijen met betrekking tot de
vraag of, en zo ja op welke wijze, beveiligings- en privacyaspecten
moeten zijn geregeld.

13. Blijven ICT-projecten binnen de

Periodiek wordt gerapporteerd of ICT-

Alleen bij overschrijdingen van het jaarbudget wordt gerapporteerd

gestelde kaders (personele en

projecten binnen de door het

aan het MT. Richting bestuur en raad vindt rapportage plaats via de

financiële inzet en doorlooptijd)?

gemeentebestuur en management gestelde

Bestuursrapportage en de reguliere Planning & Control-cyclus.

personele en financiële kaders en doorlooptijd

Aangezien geen sprake is van een uitgewerkte beheersingsstrategie

blijven. Getoetst wordt op zowel de wijze van

om binnen de gestelde kaders te werken en voornamelijk volstaan

rapporteren (governance) als op de vraag of

wordt met een financiële verantwoording, kunnen geen conclusies

gemeente er in slaagt om projecten binnen de

worden getrokken.

kaders te realiseren.
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14. Worden de gestelde doelen

Per doelstelling is aangegeven hoe het

Dit is niet met voldoende zekerheid vast te stellen. De ICT-visie

gerealiseerd en is dat inzichtelijk

geformuleerde doel is behaald en wat dat

2005 sluit maar ten dele aan bij de actuele organisatiedoelstellingen.

voor de gemeenteraad, het college

heeft betekend in inzet in euro’s en fte’s.

De ICT-functie heeft zich de afgelopen jaren vooral geconcentreerd

van burgemeester en wethouders

Wanneer de doelstelling niet is gehaald, is

op wettelijke verplichtingen, het verder inregelen van digitaal werken

en de ambtelijke organisatie?

aangegeven waarom dit niet is gehaald en is

en het voorbereiden op de BERM-samenwerking. Jaarlijks zijn op

ook aangegeven welke maatregelen getroffen

MT-niveau projectinitiatieven besproken. Terugkoppeling over

zijn om bij te sturen.

inhoudelijke voortgang en afronding vindt echter niet plaats. Bestuur
en raad worden alleen over de uitgaven op hoofdlijnen geïnformeerd
door middel van de reguliere P&C-cyclus.

44

Doelmatigheid en doeltreffendheid ICT-beleid gemeente Moerdijk



Aandachtspunt

Norm

Beoordeling
Het huidige vastgestelde plan dateert uit 2005 en bevat (daardoor)
niet alle toekomstige ontwikkelingen. Wel is een conceptplan in
voorbereiding, die dit wel bevat.
Er is geen sprake van structurele inhuur op sleutelposities. Er is één
informatieadviseur ingehuurd om in de eigen organisatie capaciteit
vrij te maken voor de decentralisaties en de uitwerking van het thema
informatieveiligheid.

Toekomstvastheid. In hoeverre is de

Basis op orde: Beleidsplan voor de komende

organisatie in termen van techniek en

jaren, gericht op toekomstige ontwikkelingen,

Er is documentatie ten behoeve van de bestaande samenwerking

organisatie voorbereid op de

met financiële onderbouwing en dekking /

(overeenkomst en SLA). De samenwerking is in ontwikkeling. Naar

beleidsmatige ontwikkelingen van de

voldoende formatie, geen structurele inhuur / bij verwachting zal medio 2015 een Gemeenschappelijke Regeling

komende jaren? De decentralisaties in

samenwerking: overeenkomsten en SLA / staat

het sociaal domein vragen om een

van hardware (afschrijvingstermijn) / NUP

informatievoorziening die voorbereid is

ingevoerd / Invoering Baseline

Met betrekking tot de huidige virtuele samenwerking BERM-ICT zijn

op het werken in ketens en waarbij

Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) en

ten tijde van het onderzoek geen DVO’s afgesloten. Het betreft nu

informatiebeveiliging en privacy geborgd

sturing op voldoen aan WBP (bijvoorbeeld door

een praktisch ingestoken samenwerking, waarin zoveel mogelijk

zijn.

het gedaan hebben van een Privacy Impact

uniform en volgens de veronderstelde verwachtingen van

Assesment (PIA)

eindgebruikers wordt gewerkt. Dit gaat in de praktijk redelijk goed.

worden vastgesteld.

Ten tijde van het onderzoek wordt gewerkt aan de formalisering van
de samenwerking naar een lichte Gemeenschappelijke Regeling. Op
dat moment zullen ook afspraken worden gemaakt met betrekking tot
de SLA en DVO.
Moerdijk heeft de werkplekken en servers in 2013 vernieuwd.
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Het NUP is voor wat betreft de wettelijke verplichtingen en een groot
deel van de ‘bestuurlijke afspraken’ ingevoerd. Dit beeld sluit aan bij
het landelijke beeld bij gemeenten.
De Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) is voor wat betreft
de Basisregistratie Personen (BRP) in 2014 uitgewerkt als onderdeel
van het informatiebeveiligingsbeleid en –plan. In 2015 wordt een
risicoanalyse uitgevoerd conform de BIG-richtlijn en bij de herziening
van het informatiebeveiligingsbeleid in 2016 zal het beleid volledig
conform de BIG zijn. Dit is in overeenstemming met de bestuurlijke
afspraak met KING dat dit voor 2017 gerealiseerd moet zijn. De
‘dagelijkse’ toepassing van het beleid is wel een aandachtspunt; het
beleid lijkt niet te zijn geoperationaliseerd en vooral een papieren
exercitie. Informatieadviseurs gaan in de praktijk vooral uit van hun
eigen expert-inschatting, waardoor er geen zicht is op de volledige
toepassing van het informatiebeveiligingsbeleid.
Met betrekking tot het thema ‘privacy’ en het sociaal domein heeft de
gemeente in 2014 een Privacyscan uitgevoerd, waarvan daaruit
volgende maatregelen momenteel worden uitgewerkt. Een belangrijk
onderdeel daarvan, het opstellen van een privacyreglement, is al
afgerond. Een ketenconvenant met zorgaanbieders dient nog nader
te worden uitgewerkt. Wel zijn in de contracten al basisafspraken
gemaakt over het respecteren van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP).
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Bij het begin van projecten wordt een risico-analyse gemaakt en
maatregelen geformuleerd, maar de analyse wordt gedurende het



project niet opnieuw gedaan.
Het maken van een business case wordt niet structureel gedaan.
Financiële kaders worden wel bewaakt, maar bij dreigende overGrip op bedrijfsvoering. Is de
gemeente voor wat betreft ICTinvesteringen en –verplichtingen ‘in
control’ met betrekking tot financiën,
risicomanagement, inkoop en
contractvorming?

schrijding vrijwel altijd ten koste van doorlooptijd.
Risicomanagement bij projecten / Financiële
beheersing (toepassing businesscases) /

Een projectplan wordt gemaakt, maar wordt gedurende het project

Beslismomenten bij grote projecten /Opname

niet gebruikt als projectbeheersingsinstrument.

bewerkersovereenkomsten in contracten /
Toepassing leveringsvoorwaarden

Bewerkersovereenkomsten worden afgesloten, maar vooral naar
aanleiding van persoonlijke inschatting van de informatieadviseur. De
voorhanden leidraad hiervoor (het informatiebeveiligingsbeleid) wordt
onvoldoende in de praktijk toegepast.
Met betrekking tot het toepassen van leveringsvoorwaarden is
vastgesteld dat deze geen specifieke voorwaarden bevatten voor
ICT-diensten of –leveringen.
Hoewel er al geruime tijd wordt gesproken over samenwerking, heeft

Meerwaarde en effect van

‘rationalisering’ van de ambitie gedurende lange tijd niet echt plaats-

samenwerking. Welke meerwaarde

gevonden. Dit heeft er voor gezorgd dat het aanloopproces (dat nog

heeft de ICT-samenwerking met andere

Wat als er niet was samengewerkt /

steeds niet geheel is afgerond) lang heeft geduurd en dat er slechts

gemeenten opgeleverd? De ICT-

Beoordeling ten opzichte van initiële

beperkt tot niet objectief kan worden vastgesteld wat samenwerking

samenwerking is bedoeld voor het

businesscase, doelen en verwachtingen.

de gemeente heeft opgeleverd. Er is geen initiële business case

bereiken van kwantitatieve en

gemaakt. De concerncontroller is niet betrokken geweest bij de

kwalitatieve effecten. Zijn deze bereikt?

voorbereiding en uitwerking van de BERM-ICT-samenwerking.
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De wens tot samenwerking komt voort uit de veronderstelling dat de
omgeving complexer wordt, de afhankelijkheid van een gespecialiseerd vakgebied als ICT groter wordt en dat het realiseren van
besparingen een constante factor is in de bedrijfsvoering van
gemeenten. Samenwerking is dan ook gericht op de 4 K’s:
Kwetsbaarheid verminderen, Kwaliteit verhogen, Kosten besparen,
Kennis versterken. Factoren die zich niet altijd laten vangen in een
puur rekenkundige exercitie. Want ook als het gaat om de factor
‘kosten’, dient de vraag te worden beantwoord: wat zijn de meerkosten op langere termijn als we niets doen?
Eindgebruikers geven aan dat de werkplekautomatisering moderner
en stabieler is dan vroeger het geval was. Thuiswerken is nu
mogelijk. De helpdeskservice is voorspelbaar en functioneert over
het algemeen goed. Bovendien is door het nadenken over de
samenwerking op ICT-gebied de noodzaak tot nadere procesafstemming in BERM-verband op de agenda gekomen. Hierdoor
kunnen op termijn veel duurzamere besparingen worden gerealiseerd dan alleen ICT. Op de samenwerkingsfactoren Kwetsbaarheid
en Kwaliteit lijken dus slagen gemaakt. Hoe groot deze zijn ten
opzichte van een ‘nul-scenario’ is niet vast te stellen. En wat de
gevolgen zijn voor de factor Kosten ook niet.
In april 2015 wordt de samenwerking geconcretiseerd, blijkens
concept-voorstellen die op het eind van dit rekenkameronderzoek (16
april) beschikbaar komen. De samenwerking BERM-ICT, wordt vanaf
nu genoemd: De gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking
West-Brabant West.
Naar verwachting nog voor de zomer zal de raad de vorming voor-
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gelegd worden van een gemeenschappelijke regeling en daar de
vorm van ‘bedrijfsvoeringsorganisatie’ voor te kiezen. Deze rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is bedoeld voor de uitvoering van
bedrijfsvoeringstaken en is te beschouwen als een lichtere vorm van
de traditionele gemeenschappelijke regeling, onder meer door een
eenledig bestuur.
De gemeente maakt voor de digitale infrastructuur zoveel mogelijk
gebruik van oplossingen die voldoen aan landelijke standaarden. Wel
heeft rond de applicatie voor het digitale documentmanagement een
forse maatwerkaanpassing plaatsgevonden. Hiervan is in een eerder
uitgevoerd extern onderzoek opgemerkt dat applicatiebeheerders “de
systemen te veel inrichten vanuit hun vakdeskundigheid terwijl dat

Werken volgens standaarden. In

vooral vanuit gebruikersgemak en eenvoud moet geschieden”.

hoeverre maakt de informatievoorziening
van de gemeente gebruik van landelijke

Het NUP is voor wat betreft de wettelijke verplichtingen en een groot

standaarden, die het mogelijk maken
systemen van verschillende leveranciers Invoering NUP (basisregistraties, Digi-voorziemet elkaar te koppelen? Hierdoor neemt

ningen) / Gebruik gegevensstandaarden /

de afhankelijkheidspositie van de

Selectie leveranciers op deelname

gemeente ten opzichte van een beperkt

softwareconvenant KING/VNG

aantal leveranciers af. Dit draagt bij aan
de vergroting van de keuzevrijheid van
de gemeente en worden de kosten van
koppelingen verminderd.

deel van de ‘bestuurlijke afspraken’ ingevoerd. Dit beeld sluit aan bij
het landelijke beeld bij gemeenten.
Een formele grondslag om gebruik van standaarden en deelname
aan het softwareconvenant van KING af te dwingen ontbreekt (de
bestaande ICT-visie dateert uit 2005), maar in de praktijk wordt dit
wel toegepast op basis van de expert-inschatting van informatieadviseurs.
Een aandachtspunt is wel het toepassen van deze standaarden bij
organisaties die in opdracht van de gemeente een bepaalde taak
uitvoeren, zoals de belastingsamenwerking. Hierover zijn geen
duidelijke afspraken gemaakt tussen gemeente en Belastingsamenwerking West-Brabant.
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Bijlage 2: Geïnterviewden
De
De
De
De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer
heer

Fakkers
Kandel
Kerssemakers
Klasen
Machielse
Nowicki
Verbeek
Voermans

-

wethouder
gemeentesecretaris
directeur Bedrijf
beleidsadviseur
projectleider/adviseur Bedrijfsvoering
informatieadviseur
concerncontroller
teamhoofd Facilitair en Informatievoorziening

Daarnaast is gesproken met een delegatie van de gemeenteraad, in aanwezigheid van de
griffier, de heer Tiekstra.
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Bijlage 3: Bestudeerde documenten















































Investeringsvoorstel ICT - MT 2013
Investeringsvoorstel ICT - MT 2014
Investeringsvoorstel ICT - memo MT 2014
Kadernota 2015
Meerjarenbegroting 2015-2018
B&W voorstel ICT 2005
ICT visie 2005
Informatiebeleidsplan Moerdijk 2015-2018
MT advies ICT visie 2005
Openbare discussiestukken ICT-visie 2005
Collegevoorstel Visie op de ontwikkeling ICT gemeente Moerdijk (Raadsvergadering van
27 oktober 2005)
Raadsvoorstel BERM KCC - 6 september 2012
Raadsbesluit BERM KCC - 6 september 2012
Collegevoorstel BERM ICT - oktober 2012
Collegebesluit BERM ICT - 23 oktober 2012
Verzoek toetreding BERM ICT - 30 november 2012
Roadmap BERM ICT
Roadmap BERM ICT 2015-2019
TO-BE architectuur BERM ICT
Voorstel ontwerp en inrichting ICT beheerafdeling Servicedesk en Automatisering BERMgemeenten
Eindrapportage ICT samenwerking Native onderzoek BERM
Oplegger bij de rapportage Native Onderzoek ICT-samenwerking West Brabant West
Definitieve managementletter 2013
Definitieve managementletter 2014
Advies DT/MT informatiebeleid 2014
Onderzoek en advies Telengy naar werking en gebruik van systemen die de
bedrijfsvoering ondersteunen - 31 maart 2014
Advies onderzoek Telengy aan MT - 23 april 2014
Bewerkersbijeenkomst BRP - 10 maart 2015 (PinkRoccade)
Concept-dienstverleningsovereenkomst ICT Samenwerking West Brabant West
Raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling ICT samenwerking West Brabant West
Collegevoorstel (oplegger) Gemeenschappelijke Regeling ICT samenwerking West
Brabant West
Bedrijfsplan Inrichting van de West Brabant West ICT-A organisatie
ICT samenwerking West Brabant West - Meerjarenbegroting 2015-2018
Gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West Brabant West
Collegevoorstel m.b.t. notitie "Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Moerdijk editie
2014"
Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Moerdijk editie 2014 definitief
Informatiebeveiligingsplan gemeente Moerdijk editie 2014 definitief
Privacy in kader decentralisaties
Privacy scan Moerdijk - december 2014
Raadsinformatiebrief privacy
Resultaten ICT benchmark BER gemeenten 2011
Startdocument opstellen sociale kaart Gemeente Moerdijk – mei 2013
Concept Berap Jalp
Organogram gemeente Moerdijk (oude en nieuwe versie)
Evaluatie servicenormen - 8 april 2014
Memo DT/MT evaluatie servicenormen - 14 april 2014
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Bijlage 4: Begrippenlijst
Begrip

Omschrijving
Binnen het domein van informatievoorziening betreft het
begrip 'architectuur' het ontwerp van de beoogde informatievoorziening. Het kan daarbij gaan om processen en
Architectuur
informatie Soms worden ook de applicaties waarin
gegevens ontstaan, bewerkt en geraadpleegd worden bij
het 'werken onder architectuur' betrokken.
De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is
basisregistratie die onder andere alle panden, verblijfsBAG
objecten en adressen in Nederland bevat. De BAG wordt
door gemeenten (verplicht) bijgehouden.
De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)
betreft een set van organisatorische, procesmatige en
technische normen ten behoeve van de informatiebeveiliging van gemeenten. Uitgave van de BIG wordt
BIG
verzorgd door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), een
gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten (KING)
Een GAP (engels: 'gat')-analyse in het kader van de BIG
BIG-GAP analyse
geeft zicht op het verschil tussen de huidige situatie en de
gewenste situatie.
Bij het uitbesteden van de verwerking van persoonsgegevens worden door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nadere eisen gesteld, zie Art. 14 Jo 12 en
13 Wbp. Uit deze artikelen volgt dat de verantwoordelijke (in dit geval de gemeente) een schriftelijke
Bewerkersovereenkomst overeenkomst dient af te sluiten met de bewerker in dit
geval de derde partij), deze overeenkomst heet de
bewerkersovereenkomst. De bewerker wordt door de
Wbp gedefinieerd als “degene die ten behoeve van de
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder
aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.”
De DigiD-audit (officieel: ICT-Beveiligingsassessments
DigiD) is de formele toetsing die gemeenten moeten laten
DigiD-audit
doen op de beveiligingsmaatregelen rond hun DigiDaansluiting de met DigiD ontsloten gegevens
Voorloper van het programma NUP, qua doelstelling verEGEM-i
gelijkbaar met het NUP, maar zonder wettelijke verplichtingen en bestuurlijke afspraken.
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GBA / BRP

GEMMA

ICT

Informatiebeveiiging
Informatieveiligheid

Informatievoorziening

NUP
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De Gemeentelijke BasisAdministratie / Basisregistratie
Personen is een basisregistratie die alle personen bevat
die in Nederland op een adres zijn ingeschreven (GBA)
respectievelijk een relatie met de Nederlandse overheid
hebben (BRP)
GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model
Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur
voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)
ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen,
bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat de oplossingen onderling goed
samenwerken. Ook ontstaat er een overzicht dat bestuur
en management helpt alle ontwikkelingen in samenhang
aan te sturen.
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is een
vakgebied dat zich bezighoudt met informatiesystemen,
telecommunicatie en computers. Hieronder valt het
ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken,
databases en websites. Ook het onderhouden van
computers en programmatuur en het schrijven van
administratieve software valt hieronder. Vaak gebeurt dit
in een bedrijfskundige context.
Informatiebeveiliging omvat het geheel van maatregelen
rond de (gemeentelijke) informatieveiligheid
Informatieveiligheid is een thema binnen de gemeentelijke informatievoorziening en komt qua scope overeen
met de BIG
In plaats van ICT wordt ook wel het begrip informatievoorziening gebruikt. Vaak bedoeld om de bredere
werkingssfeer te benadrukken ten opzichte van het
begrip 'ICT', dat een meer technische connotatie heeft.
Door te spreken over 'informatievoorziening' wordt de
scope verbreed naar het delen van informatie binnen een
organisatie, maar ook met (keten)partners en
samenleving, inclusief de governance.
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma is een landelijk
programma dat eind 2014 is afgerond. Het is gebaseerd
op wettelijke verplichtingen en bestuurlijke afspraken
tussen diverse departementen en (onder andere) de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Doelstelling
van het programma is het realiseren van informatiekundige randvoorwaarden voor digitalisering van de
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bedrijfsvoering en dienstverlening voor het lokaal
openbaar bestuur.

Privacy

WBP

Zaakgericht werken

Zaaksysteem
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Privacy is een thema binnen de gemeentelijke informatievoorziening. Soms wordt het gezien als subthema van het
'informatieveiligheid'. Het omvat doorgaans de Wet
Bescherming Persoonsgegevens, sectorale wetten met
betrekking tot het bewerken (in de brede zin van het
woord) van persoonsgegevens (zoals de Jeugdwet) en
lokale uitwerkingen in de vorm van bijvoorbeeld een
privacyprotocol en -convenant. Naast deze formeeljuridische context wordt het begrip 'privacy' ook gebruikt
met betrekking tot het maatschappelijk debat over het
gebruik van persoonsgegevens door overheden en
bedrijven.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is de
'basiswet' met betrekking tot het bewerken (in de brede
zin van het woord) van persoonsgegevens. Daarnaast is
veel over persoonsgegevens geregeld in sectorale wetten,
zoals de Jeugdwet
Zaakgericht werken is een manier van werken die zich
richt op het goed en transparant afhandelen van ‘zaken.’
Een zaak is in dit verband een samenhangende hoeveelheid werk, met een duidelijke aanleiding en een duidelijk
resultaat. Bij dienstverlening is een aanvraag van een
dienst of product de aanleiding om een zaak te starten en
te behandelen. De zaak eindigt met het leveren van de
gevraagde dienst, in de vorm van het resultaat van de
zaak. Dat kan dus ook het besluit zijn om de aanvraag niet
te honoreren. Het concept van zaakgericht werken legt
een frame van statusovergangen over de processen heen.
Software die het zaakgericht werken ondersteund
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Bijlage 5: Relatie vragen leden gemeenteraad en onderzochte aandachtspunten

*) Door toepassing van beproefd normenkader bij overkoepelende onderzoeksvraag. Daarnaast wordt een koepelnotitie opgeleverd, waarin best practices uit zowel de regio als landelijk worden
beschreven.
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