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2 Management samenvatting 
“Een levendige, zorgzame stad. Participatie en communicatie centraal: open en transparant. 
In deze stad wil je wonen, werken en verblijven of je nu jong of oud bent” 
 
“Wij zijn regisseur. Met een flexibele organisatie waarin de behoefte van de klant centraal 
staat. Daarnaast hebben we een generalistische blik en staan heldere communicatie en 
participatie hoog in het vaandel. We zijn betrokken en werken met elkaar voor de stad”    
 
Als we de externe en interne klant optimaal willen bedienen, dan moeten we ervoor zorgen 
dat onze interne informatievoorziening van buiten naar binnen en visa versa optimaal is 
ingericht, zodat we de levering van producten en diensten efficiënt en effectief kunnen 
uitvoeren en aansturen. 
 
Informatievoorziening bij de gemeente Gorinchem wordt steeds belangrijker en steeds 
complexer. Taken worden vanuit de centrale overheid overgedragen naar de gemeenten. 
Een toenemende uitwisseling van informatie vindt plaats met ketenpartners, 
samenwerkingsverbanden en andere overheden.  Daarnaast wordt meer en meer nadruk 
gelegd op transparantie in onze dienstverlening met inwoners, bedrijven en instellingen. 
Kortom om de gewenste contacten (informatie) met je burgers en bedrijven te delen, vergt 
innovatiekracht en toekomstbestendig maken van je 
informatiebeleid/informatiemanagement. Het inzetten van informatietechnologie speelt een 
belangrijke rol bij enerzijds het voldoen aan wettelijke verplichtingen, anderzijds in het 
leveren van optimale dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering.  
 
Met deze notitie onderstrepen we het belang van samenwerking tussen de verschillende 
domeinen; het bedrijfsdomein, het technologiedomein en het informatiedomein. We geven 
beeld bij zaken die opgepakt moeten worden om deze verbindingen te realiseren en welke 
kosten ermee gemoeid zijn. In schema als volgt weer te geven (model Maes) 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

Benodigde financiën  

Structureel € 82.250 

Investering incidenteel € 542.250 
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3 Inleiding en achtergrond 
 
Informatievoorziening bij de gemeente Gorinchem wordt steeds belangrijker en steeds 
complexer. Taken worden vanuit de centrale overheid overgedragen naar de gemeenten. 
Een toenemende uitwisseling van informatie vindt plaats met ketenpartners, 
samenwerkingsverbanden en andere overheden.  Daarnaast wordt meer en meer nadruk 
gelegd op transparantie in onze dienstverlening met inwoners, bedrijven en instellingen. 
Kortom om de gewenste contacten (informatie) met je burgers en bedrijven te delen, vergt 
innovatiekracht en toekomstbestendig maken van je informatievoorziening. 
Het inzetten van informatietechnologie speelt een belangrijke rol bij enerzijds het voldoen 
aan wettelijke verplichtingen, anderzijds in het leveren van optimale dienstverlening en 
efficiënte bedrijfsvoering.  
 
Voor een juiste bedrijfsvoering betekent dit: 
Om dit optimaal in te richten dienen we eerst vast te stellen dat er een directe relatie en 
verbinding bestaat (of zou moeten bestaan) tussen de “business” (bedrijfsdomein), ICT 
ondersteuning (technologie-domein) en de verbinding daartussen (informatiedomein).  
Informatiemanagement is de discipline die zich bezighoudt met de interactie van mensen, 
informatie en ICT; de nadruk ligt hierbij op 'interactie'. Informatiemanagement staat in de 
gemeente Gorinchem nog in de kinderschoenen. Vaak ontbreekt het aan integraliteit 
waardoor onderwerpen versnippert worden opgepakt en niet het optimale resultaat wordt 
bereikt. Het resultaat is dat met grote regelmaat ad-hoc wordt gereageerd op interne of 
externe behoeften die soms niet stroken met beleidsuitgangspunten waardoor de resultaten 
niet voldoen aan verwachtingen (business). Door samenhang aan te brengen in belangen 
en resultaten streven we naar volwassenheid in onze informatiehuishouding.  
 

   
 
Om de verschillende vraagstukken van informatiemanagement in hun onderling verband te 
positioneren heeft Maes het 9-vlakdsmodel ontwikkeld die de samenhang inzichtelijk maakt. 
Het draait hier om de eerder genoemde domeinen in relatie tot strategie, en uitvoering. 
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In deze toekomstvisie nemen we u graag mee in wat er de komende jaren op ons afkomt en 
wat er nodig is om deze ontwikkelingen optimaal in te richten. Daarnaast onderstrepen we 
het belang van samenwerking tussen de verschillende domeinen en geven beeld bij zaken 
die opgepakt moeten worden om deze verbindingen te realiseren. 
 
Het is belangrijk om snel de volgende stap te nemen. Door de organisatieontwikkeling, de 
ingebruikname van het KCC, het Anders Werken, de verdergaande digitalisering en voor de 
inwoners en bedrijven in Gorinchem is 2017 het jaar om de volgende stap te zetten. Dit zal 
niet altijd vlekkeloos verlopen maar al lerende bereiden we ons de komende jaren voor op 
een toekomstvaste en optimale dienstverlening.  
 

4 De domeinen 
 
Om zicht te krijgen op een optimale inrichting van Informatiemanagement om daarmee 
samenhang en ontwikkelingen in beeld te brengen kiezen we ervoor om vanuit drie 
invalshoeken innovatie en verbinding met bewoners bedrijven en instellingen vorm en 
inhoud te geven. Deze invalshoeken noemen we domeinen. We herkennen hierin: 

 Het bedrijfsdomein 

 Het technologiedomein 

 Het informatiedomein 
 

5 Het bedrijfsdomein 
 

4.1 Strategische doelen 
De politiek in Gorinchem beschrijft haar doelstellingen in het coalitieakkoord. De 
kernbegrippen van waaruit de ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen worden 
beschreven zijn: Verbindend, Levendig en Zorgzaam. 
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“Een levendige, zorgzame stad. Participatie en communicatie centraal: open en transparant. 
In deze stad wil je wonen, werken en verblijven of je nu jong of oud bent” 
De visie: “Een sterk centrum met een mooie levendige binnenstad. Centrumstad op het 
gebied van onderwijs, cultuur, sport en voorzieningen. Samen werken we aan een zorgzame 
en duurzame stad”. 
De organisatie is hiermee aan de slag gegaan en heeft dit vertaald naar het programma “In 
dienst van de stad” 
Organisatie missie en visie: “ Wij zijn regisseur. Met een flexibele organisatie waarin de 

behoefte van de klant centraal staat. Daarnaast hebben we een generalistische blik en staan 
heldere communicatie en participatie hoog in het vaandel. We zijn betrokken en werken met 
elkaar voor de stad”    
 

 
 

4.2 De ontwikkel ingen 
 
De burger verandert: “De burger is goed op de hoogte, open, duidelijk. Zij verwacht 
transparantie (in proces, in informatie, in mogelijkheden), ook online. Snelheid, kwaliteit en 
volgens afspraak zijn kernbegrippen. 
Het werk verandert: Flexibel, en klantgericht. Integraal en in samenwerking. In verbinding 

met de stad. We zijn op de hoogte van elkaars werk zodat overbodigheid wordt 
geëlimineerd. 
De werkwijze verandert: We leven in een nieuwe tijd. Automatisering/digitalisering neemt in 

toenemende mate een belangrijke plaats in. Inbreng in en toetsing van plannen van en met 
bewoners en bedrijven (participatie) is in opkomst. Plaats, - en tijdonafhankelijk werken, 
flexibiliteit en in coproductie ontwikkelingen vorm en inhoud geven is de manier waarop we 
dat doen. Met medewerkers die de kennis en kunde bezitten en vertrouwen en 
verantwoordelijkheid krijgen om dit alles te realiseren. Resultaatgericht met oog voor 
kwaliteit.  
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Procesmanagement (het inrichten en vertalen van)  
Als organisatie willen we grip houden op ontwikkelingen, activiteiten en resultaten. 
Projectmanagement en procesmanagement zijn de instrumenten. Procesmanagement 
maakt integraal onderdeel uit van informatiemanagement. We willen regie voeren op de 
processen. Hiermee: 
 

 Willen we overzicht hebben van de aanwezige processen binnen onze organisatie. 

 Willen we als organisatie inzicht hebben in het portfolio van te leveren 
beleid/producten/diensten, en daaraan gekoppeld willen we weten wie welke 
werkzaamheden verricht binnen deze processen met de beoogde resultaten.  

 Uiteindelijk willen we voor ieder proces weten wie hier verantwoordelijk voor is, en 
welke hulpmiddelen(systemen) worden gebruikt tijdens het proces (samenwerking, 
uitwisseling, verantwoordelijkheid). 

 
Alles ten behoeve van kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid, 
samenwerking en flexibiliteit.  
 
 

6 Het technologiedomein (ICT)      
In aansluiting op processen en projecten heeft de technologie een behoorlijke uitdaging de 
komende jaren. De interne informatiehuishouding met de vele verbindingen die moeten 
worden gelegd, de verdergaande digitalisering zowel extern (digitale dienstverlening, 
zelfservice, participatie) als intern (papierloos werken, uitwisseling van gegevens, centraal 
gegevensbeheer etc) vraagt de komende jaren innovatie in denken en handelen. 
 
De kernwoorden vanuit de missie en visie van de gemeentelijke organisatie, waar we de 
komende jaren mee aan de slag gaan en die van toepassing zijn op het informatiebeleid zijn: 

 Onze klanten “Burgers en bedrijven” 

 stevige basis aan kwaliteit en kennis 

 flexibel  

 concern doelstellingen  
 kennis en kwaliteit.  

 

6.1 ICT-beleid 
 
Algemeen 
 
Het ICT beleid van de gemeente Gorinchem is erop gericht om enerzijds de functionele 
behoefte tot automatisering te voorzien van middelen en mogelijkheden. Anderzijds is het 
ICT beleid erop gericht om vanuit technisch oogpunt de “machine te laten ronken”. Termen 
als architectuur en infrastructuur zijn hierbij kernwoorden. Vaak komen de functionele 
behoeften vanuit de organisatie, maar in een aantal gevallen worden de behoeften opgelegd 
vanuit de centrale overheid (wetmatig). 
 
Het mag geen verrassing zijn dat de ICT inrichting bij organisaties steeds vaker onder druk 
staat. Ongeveer alles is te automatiseren en er bestaat bij inhoudelijke domeinen steeds 
vaker de behoefte om dit te realiseren. Al deze ontwikkelingen zijn er veelal op gericht om 
het eigen werk efficiënter te organiseren of/en tegemoet te komen aan de wensen van de 
Gorcumse inwoners en bedrijven. 
 
Tot recent was het ICT beleid in Gorinchem voornamelijk gericht op het in stand houden van 
de bestaande voorzieningen of het verder uitwerken van reeds aangeschafte 
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hardware/software. Innovatie had de aandacht maar hiervoor waren geen specifieke 
middelen vrijgemaakt.  
 
Innovatie en toekomstvastheid in deze kan alleen worden gerealiseerd als er, met specifieke 
doelen voor ogen, geïnvesteerd wordt in samenhang en toepassingen.    
 
  
Ten aanzien van de voortgang op ICTgebied is een jaarlijkse cyclus vastgesteld. Hierbij 
worden de inspanningen op ICTgebied jaarlijks geëvalueerd en bijgewerkt. Deze jaarlijkse 
evaluatie vindt in het vierde kwartaal van ieder kalenderjaar plaats in samenwerking met 
applicatiebeheerders, applicatie-eigenaren (afdelingshoofden) en directie, wat uiteindelijk 
leidt tot een breed gedragen informatiebeleidsplan. In dit door de directie vastgestelde 
informatiebeleidsplan, liggen de regels vast met betrekking tot onze informatievoorziening en 
het geeft kaders bij aanschaf, vervanging, gebruik en beheer van ICT-middelen.  
Het aan het informatiebeleidsplan gekoppelde onderhoudsplan I&A, geeft de mogelijkheid 
om te sturen op financiën en prioriteiten van nieuwe en/of te vervangen informatiesystemen/ 
technische infrastructuur. 
 

6.2 ICT-management 
 
Samenhang op informatie 
Het is duidelijk dat de gegevens-samenhang groot is. De van oudsher ‘geïsoleerde’ 
procesafdelingen kunnen niet meer als eiland functioneren. De informatie wordt steeds meer 
gedeeld. Dit stelt grote eisen aan de procesinrichting en verbindingen in de 
informatievoorziening (koppelingen, berichtenverkeer e.d.). Door dit goed in te richten wordt 
ook berichtenverkeer richting bewoners en bedrijven mogelijk.  
 
Dienstverlening 
De huidige visie op de dienstverlening luidt: “De vraag van onze klant staat centraal in onze 
dienstverlening. Wij overtreffen de verwachtingen van onze klanten. Optimale 
dienstverlening over alle kanalen. Kwaliteit en eenvoudige vindbaarheid van informatie, 
oplossend vermogen van onze medewerkers, (thuis) eenvoudig producten en diensten 
verkrijgen en snelheid zijn enkele voorbeelden. Er zijn vier pijlers benoemd, waaraan de 
komende jaren gewerkt wordt: 

1. Menselijke maat en hostmanship 
2. Transparantie en betrouwbaarheid 
3. Eenduidig en efficiënt 
4. Kerncompetenties: samenwerkingsgericht, doelen realiseren, klantgericht en flexibel 

 
Acties die in 2016 in gang zijn gezet; 

 E-dienstverlening 

 Procesoptimalisatie 

 Kwaliteit medewerkers 

 Inrichting KCC 

 JKC en JOIN 
 Management,- en stuurinformatie 

 
Vanuit ICT oogpunt is gebleken dat het in lijn brengen van doelstellingen en automatisering 
niet vanzelfsprekend is. Het aantal gemeentelijke producten en diensten die online 
verkrijgbaar zijn blijft achter bij de beoogde doelstelling. Procesoptimalisatie is een 
samenwerking met de vak-domeinen die niet altijd vanzelf gaat. Relaties met leveranciers 
hebben niet altijd hetzelfde vertrekpunt als de organisatie. Bij leveranciers is het vaak het 
verdienmodel die de voorrang krijgt boven functionele resultaten.  



 

9 

 
Het Anders Werken 
In 2015 is de technische infrastructuur als fundering voor het plaats en tijd onafhankelijk 
werken beschikbaar gekomen en is gestart met het omzetten van werkplek-computers naar 
thin-clients. Met de inzet van de thin-clients wordt het mogelijk gemaakt om binnen de muren 
van het stadhuis plaatsonafhankelijk te werken. Op 29 februari 2016 hebben we als 
organisatie afscheid genomen van vast toegewezen werkplekken en kan iedere medewerker  
gebruik maken van een flexplek. Dit was een eerste stap om te transformeren naar een 
moderne organisatie, die in dienst van de stad staat. Vanaf oktober 2016 is het thuiswerken 
beschikbaar gesteld.  
 
 
De volgende stap in het Anders Werken heeft betrekking op een meer flexibel 
kantoorconcept. Een concept waarbij telefonie, PC en interactie tussen medewerkers anders 
en in verbinding vormgegeven kan worden. Afhankelijk van functie, rol en 
verantwoordelijkheid. Verdere facilitering in tijd en middelen vraagt hierbij de aandacht.   
 
Informatiebeveiliging 
Het informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten (BIG) en op 11 september 2015 vastgesteld door het college. 
Hiermee hebben we als organisatie de taak om te bepalen op welke gebieden we nog niet 
voldoen aan de gestelde eisen vanuit de BIG. En op basis van een risico-analyse te bepalen 
welke punten een hoge prioriteit hebben om als eerste opgepakt te worden.  
 
Op dit moment voldoet de gemeente Gorinchem deels aan de gestelde BIG eisen. Er wordt 
momenteel gewerkt aan een plan van aanpak om hieraan te gaan voldoen. Doelstelling in 
deze aanpak is om 1-1-2018 te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Dit kan alleen als 
er tijd, energie en middelen beschikbaar worden gesteld. 
 
GEMMA (Informatie Architectuur) 
We hanteren voor onze informatiearchitectuur de GEMeentelijk Model Architectuur 
(GEMMA, zie onderstaande afbeelding) als afgeleide van de NORA is dit model specifiek 
gemodelleerd voor gemeenten. 
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Bewuste keuzes van informatiesystemen die moeten voldoen aan de gestelde eisen of die 
op termijn gaan voldoen aan deze eisen hebben geresulteerd in een verregaande 
implementatie van de GEMMA. Hierdoor zijn de volgende punten gerealiseerd en worden 
deze ondersteund in de huidige informatiearchitectuur: 
 

o Koppelingen tussen de verschillende basisregistraties gerealiseerd, BAG-WOZ, 
BAG-GBA, BAG-BGT (Geo) 

o Data distributie; gegevens uit de verschillende proces-/ basisregistratie 
applicaties worden naar de centrale opslag in het mid-office gedistribueerd en 
kunnen van daaruit naar front-office als klant-/ management informatie bevraagd 
worden. 

o Aansluitingen op landelijke voorzieningen  
 
De wensen die we nog willen realiseren liggen rond de nieuw gerealiseerde landelijke 
voorzieningen; Mijnoverheid (ingepland), Berichtenbox, OLO (ingepland), WOZ 
(gerealiseerd), en NHR (Nieuw Handels Register). 
In de realisatie van onze wensen lopen we vaak tegen beperkingen aan. Zowel in technisch 
opzicht (veel beloften van leveranciers, weinig resultaat) als in functioneel opzicht (het biedt 
niet wat de belofte was). De medewerkers die zich bezighouden met de realisatie besteden 
relatief veel tijd aan het oplossen van problemen in plaats van verdere innovatie. Het tegen 
beperkingen aanlopen zal naar verwachting de komende jaren niet veel veranderen. ICT is 
een ontwikkelmarkt waarin doelen en resultaten nog moeten gaan blijken. Veel bedrijven 
denken voor ons en niet met ons waardoor verwachtingen niet altijd uitkomen en soms voor 

frustraties leiden in de operatie.  
 
Hoe houden we grip met ICT?  
 

 Weten wat we doen? (wat hebben we? Welke onderling samenhang bestaat er? Past 
dit binnen de afspraken?) 

 Wat willen we bereiken? (ICT-doelen, informatiedoelen, organisatiedoelen) 

 Grip krijgen op ICT-beheer (eigenaarschap, architectuur, inrichting en ontwikkeling) 

 In verbinding staan met vakafdelingen als procesbeheerders/eigenaren 
 Een duidelijk richtsnoer waarlangs vernieuwing plaatsvindt. 

 

6.3 Wat komt er op ons af, de ontwikkelingen 
 
Maatschappelijke ontwikkelingen 
Digitale agenda 2020 
De door het rijk opgestelde digitale visie “Digitaal 2017” gaf te veel druk op de al lopende 
ontwikkelingen binnen de Nederlandse gemeenten, om die reden heeft de VNG deze visie 
vertaald naar de “Digitale agenda 2020”. In een bijzondere algemene ledenvergadering van 
de VNG hebben gemeenten zich uitgesproken voor een gezamenlijke aanpak in de vorm 
van de collectieve digitale agenda dienstverlening en informatiebeleid 2020.  
 
Bij de totstandkoming van deze agenda zijn in intensieve samenwerking met gemeenten zes 
prioritaire thema’s op het gebied van informatie benoemd. Voor Gorinchem lichten we er vier 
uit: 

 Trendwatchfunctie, onderzoek en ontwikkeling: ontwikkelingen in de 

informatiesamenleving, wetenschap, techniek en bij ICT-leveranciers gaan 
razendsnel. 

 Dienstverlening aan inwoners en ondernemers: gemeenten willen communiceren 

op een hedendaagse manier met de samenleving. Informatie is waar nodig digitaal 
24x7 beschikbaar; snelheid en gemak van digitale dienstverlening staan voorop. 
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 Generieke basisinfrastructuur: alle gemeenten maken gebruik van de nationale 

generieke digitale infrastructuur onder de verantwoordelijkheid van de 
overheidsbrede (en dus ook gemeentelijke) Digicommissaris en de eigen 
gemeentelijke basisinfrastructuur.  

 Sturingsinformatie: slim gebruik van informatie voor sturing in operatie, 

beleidsinterventies, het versterken van de horizontale verantwoording van College 
van B&W aan gemeenteraad. 

 
Klantbehoefte 

 
 Meedenken en meedoen 

 Betrouwbare informatie 

 Verdergaande digitalisering/ zelfservice 

 Alle kanalen open 

 Flexibiliteit in oplossingen 

 Snel en in 1x goed 
 
Informatiebeveiliging 

Wij moeten gaan voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 
(BIG) waardoor de rijksoverheid minder audits zal initiëren. De rijksoverheid gaat in plaats 
van de jaarlijkse audits, aan de hand van zelfevaluaties onze gemeente toetsen. Als 
gemeente zijn we aangesloten bij de Informatie-Beveiligings-Dienst (IBD), dat vanuit 
VNG/KING opereert en gemeenten ondersteund in de groei naar volledig BIG-compliant. 
Informatiebeveiliging wordt in het bedrijfsleven vaak gekoppeld aan kwaliteitsverbetering en 
procesmanagement, om de continuïteit van de bedrijfsprocessen te garanderen. Hierbij 
worden de afwegingen gebaseerd op de kosten en baten.  
 

Autonome (wettelijke) ontwikkelingen 
 
Omgevingswet (per 1-1-2021) 

De huidige regels voor ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld en onduidelijk, doordat er op dit 
moment 26 bestaande wetten gelden op het gebied van onder meer bouwen(WABO), milieu 
(wet milieubeheer), water (waterwet), ruimtelijke ordening(WRO) en natuur. Met de 
Omgevingswet wil de rijksoverheid deze regels vereenvoudigen en samen onderbrengen in 
één wet; de omgevingswet. De vereenvoudiging gaat de volgende voordelen opleveren: 

 Van 26 wetten naar 1, dus één wet voor de hele leefomgeving. 

 Van 5000 wetsartikelen naar 350. 

 Van 120 ministeriële regelingen naar 10. 

 Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4. 
 De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen. 

 Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan. 
 
Basisregistratie Ondergrond (BRO) 

 
Gorinchem heeft de basisregistraties goed op orde. Alleen de basisregistratie Ondergrond 
(BRO), onderdeel van het stelsel van basisregistraties, is nog niet geïmplementeerd.  
Deze basisregistratie bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw en, voor 
zover van belang voor het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond, 
ondergrondse constructies en gebruiksrechten. Het gebruik van geologische en 
bodemkundige gegevens vindt veelal plaats in de vorm van kaarten en profielen gebaseerd 
op geologische en bodemkundige modellen. Deze modellen maken ook deel uit van de 
BRO. Naast Ministeries van EZ en I&M, provincies en waterschappen zijn gemeenten ook 
bronhouder. Dit houdt in dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inwinnen en 
bijhouden van de authentieke en niet-authentieke gegevens in deze basisregistratie en voor 
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het borgen van de kwaliteit van deze gegevens. Net als bij voorgaande basisregistraties (bv. 
BAG) zullen gemeenten de processen en informatiesystemen rondom deze basisregistratie 
tegen het licht moeten houden. 
 

6.4 Wat is er nodig? 
 

 Het op orde hebben van de ICT-processen. We dienen te onderkennen dat het niet 
hebben van inzicht in de gemeentelijke processen een knelpunt is. Zowel richting de 
organisatie ((on)mogelijkheden) als in de onderhandelingen met leveranciers (doen 
we het goede in relatie tot investeringen). 

 Vastleggen ICT-gegevens in geautomatiseerde systemen. Dit ten behoeve van de 
verbetercyclus en de eigen kwaliteits-audit. 

 Gekwalificeerde en gedreven medewerkers met focus op de klant en verdere 
innovatie/verbetermogelijkheden. 

 Investeringen in de verdere optimalisatie van de bedrijfsarchitectuur. 

 Een duidelijke toekomstgerichte organisatievisie waarop innovatief op kan worden 
geanticipeerd en gehandeld (ICT gerelateerd) 

 Investeringen in een vernieuwend kantoorconcept met de juiste ICT-ondersteuning 
 

7 Het informatiedomein 
 

7.1 Informatievoorziening 
Informatievoorziening wordt gerekend tot de productiemiddelen van de organisatie. 
Informatie krijgt in toenemende mate een belangrijke rol. 
De informatievoorziening van een organisatie bestaat uit de informatievoorzieningsfunctie en 
het bijbehorende informatievoorzieningssysteem. De eerste verzorgt de informatie voor de 
verschillende onderdelen van het bedrijf met als doel; 

 Het voorzien in informatie voor het besturen van de organisatie 

 Het beheersen en ondersteunen van de bedrijfsprocessen en het verrichten van 
feitelijke handelingen 

 Het verzorgen van informatie om over de bovengenoemde onderwerpen 
verantwoording af te leggen. 

 
Integratie van informatie en gemeenschappelijk gegevensgebruik is en zal de komende 
jaren een belangrijk speerpunt zijn binnen de informatievoorziening in de gemeente 
Gorinchem. Het richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke 
dienstverlening, bedrijfsvoering en daarmee het vergroten van de bestuurlijke slagkracht. 
 

7.2 Visie op informatievoorziening 
Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken zijn betrouwbare gegevens en informatie 
noodzakelijk. De gemeente wordt in toenemende mate geconfronteerd met een toename 
van informatiebehoefte en digitalisering door o.a. 

 Een toename van taken door verdergaande decentralisering 

 Burgers verwachten veel informatie 

 De behoefte om diensten te verlenen in de vorm van zelfservice 

 Efficiënt en effectief werken 
 
Zonder duidelijke visie worden menskracht, middelen en kennis mogelijkerwijs versnippert 
ingezet. De visie kan als volgt worden gedefinieerd; 
In 2021 beschikt de gemeente Gorinchem over een informatiehuishouding die het 
mogelijk maakt om flexibel, veilig, beheersbaar en volledig digitaal te werken waarbij 
aangesloten wordt bij de behoefte van de gebruiker tegen rechtvaardige kosten.  
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Door deze visie te realiseren worden inwoners en bedrijven in staat gesteld om optimaal, 
tijdonafhankelijk, te worden voorzien van informatie of het afnemen van producten/diensten 
zonder dat privacygegevens op straat komen te liggen. En dit alles tegen beheersbare 
kosten.   
 
Uitgangspunt is dat informatie te zenden vanuit de organisatie, in wederkerigheid door 
bewoners en bedrijven kunnen worden gebruikt, volgens het zogenaamde zend en ontvang 
principe.  
 
Om een flexibele, veilige en beheerbare informatiehuishouding op te zetten hebben we een 
aantal strategische uitgangspunten opgesteld. Ze dienen als controlepunten die voor alle 
projecten binnen de gemeente Gorinchem gelden. De uitgangspunten worden 
onderverdeeld in een viertal aandachtsgebieden; 
 

 Informatiemanagement en maatschappij 

 Informatiemanagement en dienstverlening 

 Informatiemanagement en bestuur 
 Informatiemanagement en bedrijfsvoering 

 

7.3 Informatiemanagement en maatschappij 
 
De gemeente Gorinchem zal moeten inspelen op de ontwikkelingen die in de samenleving 
plaatsvinden. Door een breed gebruik van tablets, smartphones en smartwatches is 
informatie overal en voor iedereen toegankelijk. 24/7 kunnen transacties worden verricht. 
Hiermee wordt veel data open-data. Privacyaspecten en informatiebeveiliging worden 
hiermee steeds belangrijker. 
 
 
 
 
 
 
Cloud-technologie 

We zien een verschuiving van IT in de maatschappij. Vanuit beheeraspecten, 
opslagcapaciteit, verwerkingscapaciteit en infrastructuur in relatie tot kosten worden meer en 
meer zaken in “de cloud” geplaatst. 
 

 
Beveiliging, privacy en regie op eigen gegevens 

Beveiliging wordt een steeds groter issue. We horen steeds vaker over diefstal van 
gegevens, DDos aanvallen - het overbelasten van servers etc. Daarnaast hebben inwoners 
en bedrijven het recht om hun gegevens (persoonsgegevens, zaakgegevens en persoonlijke 
documenten) in te zien. De recente ontwikkelingen laten zien dat www.mijnoverheid.nl de 
website is waar burgers dat kunnen. Dit is voor Gorinchem nog niet het geval. 
 

Uitgangspunt 1: We gaan zoveel als mogelijk uit van de eigen kracht van bewoners, 
bedrijven en instellingen. Voor inwoners die moeite hebben om zich digitaal te bewegen 
bieden we ondersteuning. Bijvoorbeeld door ook de balie nog open te hebben of door 
ondersteuning aan de telefoon   

Uitgangspunt 2: Bij vervanging van informatiesystemen wordt kritisch gekeken of we 
hard,- software en gegevens in “eigen huis” onderbrengen of in externe datacenters 
(cloud). Keuzes worden per aanschaf bekeken en op waarde geschat. 

http://www.mijnoverheid.nl/
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7.4 Informatiemanagement en dienstverlening 
 
Algemeen 
Voor de Gorinchemse burgers en bedrijven staan diverse kanalen (web, email, telefoon, 
balie, post en social media) ter beschikking. Zij willen in toenemende mate zelf kunnen 
bepalen wanneer en op welke wijze zij contact opnemen met de gemeente. In sturende zin 
heeft de gemeente voorkeur voor het gebruik van het digitale kanaal. Naast informatie over 
producten en diensten kunnen zij hier ook de eigen informatie (inclusief de status van 
lopende zaken) terugzien. 

  
 
 
Doorontwikkeling zaakgericht werken 
De gemeente Gorinchem werkt in ruime mate zaakgericht. De inrichting van het 
zaaksysteem wordt geoptimaliseerd in het gebruik van DMS, recordmanagement en  
zaaksysteem (ingericht naar zaaktypen.nl). Met deze nieuwe inrichting wordt de volledige 
automatisering van aanvragen mogelijk, rubriceerbaar en herleidbaar (zoeken) 

 
 

Uitgangspunt 3: De gemeente Gorinchem sluit het komende jaar aan bij mijnoverheid.nl 
voor de ontsluiting van klantgerichte en klantgebonden informatie. We volgen de 
beleidsuitgangspunten van Baseline informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten (BIG) 
Over de ingebruikname zal intensief worden gecommuniceerd over wat Mijn Overheid is 
en hoe het kan worden toegepast 

Uitgangspunt 4: De gemeente Gorinchem werkt vanuit het klantperspectief. Informatie is 
leesbaar, begrijpelijk, volledig, actueel en makkelijk vindbaar. 
De gemeente weet hoe in te spelen op de veranderende informatiebehoefte van 
bewoners en bedrijfsleven die onlosmakelijk is verbonden met ons communicatie,- 
participatie,- en dienstverleningsbeleid. De gemeente zal ontwikkelingen en 
vernieuwingen op het terrein van de e-dienstverlening op de voet volgen en daar waar 
mogelijk naar de laatste actualiteit aanpassen respectievelijk aanvullen.     
Uitgangspunt 5: Digitaal is het voorkeurskanaal bij de doorontwikkeling van processen. 
Geen van de overige kanalen (balie, telefoon, mail, post en social media) zullen worden 
gesloten. Inwoners en bedrijven hebben een keuzemogelijkheid. 
Uitgangspunt 6: De website is toegankelijk en vraaggericht opgezet vanuit de behoefte 
van de gebruikers. Hierbij sluiten we aan op interne automatisering die realisatie mogelijk 
maakt. Actuele ontwikkelingen en mogelijkheden worden getoetst aan de behoefte 
waarna de techniek of technische aanpassingen volgen.  
Uitgangspunt 7: Wanneer nieuwe authenticatiemiddelen (E-herkenning, Idensys) ruimer 
beschikbaar komen zal de gemeente Gorinchem deze gaan toepassen in haar 
dienstverlening en informatiesystemen. Dit zal echter pas plaatsvinden bij gebleken 
betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Uitgangspunt 8: De gemeente Gorinchem werkt klantgericht. Intern hebben we ons 
zaakgericht georganiseerd op basis van zaaktypen.nl. Ieder proces begint met een zaak. 
Uitgangspunt 9: De gemeente Gorinchem werkt grotendeels digitaal maar verlaat intern 

de papieren informatiestromen. De mogelijkheid om een brief te ontvangen en te sturen 
blijft wel bestaan. 
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7.5 Informatievoorziening en bestuur 
Het college beschikt over meerdere kanalen om in contact te komen met inwoners en 
bedrijven. Deze “klanten” hebben meer en meer behoefte aan participatie zoals bijvoorbeeld 
in het kader van voorbereiding en uitwerking van gemeentelijke plannen. Naast 
dienstverlening waar de rol van “consument/afnemer” wordt aangenomen, wordt participatie 
(zowel fysiek als digitaal) steeds belangrijker. E-participatie – de inzet van digitale middelen 
als sociale media, blogs, apps en digitaal debat – zal hierbij een belangrijke rol spelen. 
Wederkerig! “Van buiten naar binnen” waarbij de gemeente de rol van Ontvanger aanneemt 
en “van binnen naar buiten” in de rol van Zender 
 

 

7.6 Informatievoorziening en een meetlat uitvoering 
 
Informatie en gegevens hebben meestal een breder toepassingsgebied dan één team 
waardoor er teamoverstijgende, integrale afwegingen moeten worden gemaakt. Het 
veranderpotentieel binnen organisaties (of een deel ervan) is veelal beperkt. Keuzes moeten 
daarom daar worden gemaakt waar een concernbreed blikveld bestaat. 
 

 
 

7.7 De organisatie van Informatiemanagement 
Zoals eerder besproken bevindt informatiemanagement zich als spil binnen het 9-
vlaksmodel van Maes. 
 
Functies in het I-werkveld 
De volgende functies zijn werkzaam op het gebied van informatiebeheer en bewegen zich 
op de assen van het 9-vlaksmodel 
 
Informatiemanager: Heeft de rol als verbinder tussen de organisatie en ICT door middel 

van overzicht over alle projecten en activiteiten binnen informatiemanagement 
Kwaliteitsmedewerker: Heeft de focus op de kwaliteit van de gegevens die gezamenlijk 

worden gebruikt en op de distributie en ontsluiting van deze gegevens 

Uitgangspunt 10: De inrichting van de informatiehuishouding draagt bij aan een verdere 
optimalisering van de verbinding tussen Gorcummers, stadsbestuur en ambtelijke 
organisatie. 

Uitgangspunt 11: Het sturen van ontwikkelingen. Bij afwijkingen op het 
informatiebeleid loopt dit altijd via de directietafel. De directie laat zich adviseren door de 
informatiemanager. 
Uitgangspunt 12: De verantwoordelijkheid voor een passende 
informatievoorziening ligt bij het management. De manager die verantwoordelijk is 
voor een proces of kanaal dat als bron dient voor bepaalde informatie of gegevens 
binnen de organisatie, is verantwoordelijk voor een passende beschikbaarheid en 
kwaliteit voor processen in andere domeinen, binnen of buiten de organisatie. 
Uitgangspunt 13: We werken in regie. Bij het realiseren van veranderingen in de 
informatievoorziening dient de organisatie standaard een beroep te doen op de interne 
deskundige. De teams ICT, DIB, informatiebeleid en gegevensbeheer moeten in een 
vroeg stadium betrokken worden bij ontwikkelingen. 
Uitgangspunt 14: We werken onder architectuur De gewenste informatiearchitectuur 
is ondersteunend, maar ook leidend voor de hele organisatie 
Uitgangspunt 15: We sluiten aan op bestaande standaarden  
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Webmanager: ondersteunt beleid met nieuwe media en is verantwoordelijk voor de 

website(s) 
Centraal applicatiebeheer: hierin zijn applicaties opgenomen die een centrale rol spelen 
binnen informatiemanagement. Hierbij kan worden gedacht aan applicatiebeheer van Geo-
informatie, Join, JKC, basisregistraties, ESB, AD en mogelijkerwijs applicaties die hier direct 
op aansluiten als GWS. 
 
Functioneel, technisch en gegevensbeheer 
Als verlengstuk van informatiemanagement zijn er de functionele applicatiebeheerders. Zij 
zijn veelal verspreid over de afdelingen. Zij hebben de meeste kennis van bedrijfsprocessen 
die betrekking hebben op hun vakgebied en leveren een belangrijke bijdrage aan het verder 
digitaliseren van de gemeente Gorinchem. De verantwoordelijkheden zijn veelal decentraal 
belegd. 
 
Gegevensbeheer 
De correctheid, actualiteit en volledigheid van gegevens is de verantwoordelijkheid van de 
afdeling. Het betreft hier zowel interne (intranet) als externe gegevens (PDC+….) 
 
Automatisering 
Het technische beheer omvat het beheer van de infrastructuur. Incidenten en wijzigingen op 
de technische infrastructuur vallen hier ook onder. Technisch beheer regelt de 
beschikbaarheid van de informatiesystemen. 
 

7.8 Optimalisatie van de organisatie van informatiemanagement 
 
Informatiemanagement faciliteert in de groei van de gemeente naar professionele 
dienstverlening en een efficiëntere organisatie. Samen met de organisatie (bedrijfsdomein) 
en automatisering (technologiedomein) zullen projecten integraal en planmatig moeten 
worden opgepakt. Een aantal zaken verdienen verdere aandacht; 
 

 Het beleggen van de rol van informatiemanager als spil tussen bedrijf en 
automatisering 

 Het beleggen van een bredere rol tav de website en onderliggende bronnen 

 Het (deels)centraliseren (organiek en generiek) van applicatiebeheer  

 Het beleggen van de rol van gegevensbeheerder (is nu per applicatie ingericht) 

 Het conformeren van de organisatie (management en medewerkers) aan de 
uitgangspunten van informatiemanagement 

 
 

8 De businesscase 
 

8.1 De baten 
 
8.1.1 Kostenbesparingen 
 
Door verleaning van de processen gericht op het elimineren van overbodigheden en de 
verdergaande digitalisering van deze processen of processtappen zal leiden tot verhoogde 
efficiëntie en effectiviteit. Hoe groot het inverdienmodel zal zijn is vooraf lastig in te schatten 
maar zal per proces inzichtelijk en in zijn totaliteit overzichtelijk moeten worden gemaakt. 
Vervolgens kan worden bepaald of vrijkomende tijd (uren/FTE) moet worden ingezet op 
andere taken of dat uren niet meer zullen worden bezet. Deze rol zal worden belegd bij het 
managementteam. 
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8.1.2 Voor onze inwoners en bedrijven 
 

 Inzicht en beheer van de “eigen” gegevens (MijnOverheid.nl) 
 Plaats, - en tijd onafhankelijke dienstverlening (digitaal) 
 Een betrouwbare en veilige communicatie met de gemeente 
 Vindbare, kwalitatieve en actuele informatie 
 Interactieve mogelijkheden in contact 
 Eenmalige gegevens uitvraag  

 
8.1.3 Voor de organisatie 
 

 Informatie op orde 
 Processen op orde 
 Geen ruis tussen te behalen doelstelling en de daarvoor geleverde 

(ICT)ondersteuning 
 Managementinformatie naar organisatiebehoefte 
 Centrale gegevensbronnen en beheer 
 Continuïteit van de voorzieningen 
 Toekomstgericht en innovatief informatiemanagement 
 

8.2 Welke kosten zijn met dit alles gemoeid? 
 
Informatiebeheer, informatiemanagement, ICT en bedrijfsresultaten zijn onderwerpen die er 
steeds meer toe gaan doen. Tot nu toe is de begroting van het informatiebeleid voor het 
overgrote deel gericht op vervanging en onderhoud. Voor ontwikkeling en innovatie bestaat 
geen tot vrij weinig ruimte terwijl onze omgeving dit wel verlangd. In Gorinchem is het 
huidige besteedbare budget per inwoner voor deze vervanging, onderhoud en uren € 41,-  

 
In vergelijk met andere gemeenten in Nederland van vergelijkbare grootte als Gorinchem is 
dit aan de lage kant. In de categorie vergelijkbaar met Gorinchem ligt het investeringsniveau 
op +/- 59 euro per inwoner (*benchmark ICT van M&I partners, bijlage 1) terwijl ook deze 
gemeenten voor vergelijkbare uitdagingen staan als de gemeente Gorinchem. 
 
In de bijlage 2 vindt u een kostenoverzicht welke op dit moment worden voorzien in de 
periode 2017-2021.  
 
Binnen het kostenoverzicht worden de kosten onderverdeeld in investeringen (eenmalig)  en 
structurele kosten (jaarlijks terugkerend). Dit geldt ook voor de urencomponent. 
Voorbeelden van incidentele kosten zijn: Implementatiekosten systemen, programma- en 
projectkosten, procesherontwerp. 
Voorbeelden van structurele kosten zijn: licenties voor software, beheer- en 
onderhoudscontracten, structurele formatie en afschrijving hard- en software 
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Bijlage 1 
 
*In onderstaande plaatjes schetsen we de kengetallen over investeringen in informatiebeleid 
(onderzoek M&I, gepubliceerd in binnenlands bestuur).   
 
Investeringsgebieden

 
Vergelijk met Gorinchem 

 
 
Kosten per inwoners naar rato inwonersaantal 
 

 
  



 

 

2017-2021 

Bijlage 2: gespecificeerde kostenplaatsen 
In verband met het lopende rekenkameronderzoek “Betrouwbare overheid; digitalisering van de archiefketen” waarvan onbekend is wat de aanbevelingen en de daaruit voortvloeiende activiteiten zijn, zijn eventuele 
uitvoeringskosten nog niet meegenomen in de beschrijvingen en berekeningen . 

Hoofdonderwerp Onderdelen Actie Wettelijk 
verplicht (W) 
Bedrijfskritisc
h (B) Ambitie 
(A) 

Betrekking op 
wetgeving 

Kosten (I) Kosten (S) Uren (I) Uren (S) 

Digitaal werken Optimaliseren CMS Tekst, vindbaarheid, 
Toegankelijkheid, kwaliteit B 

W1, W6 5.000   150 

  

Organiseren content 
management organisatie 

Proces herzien en opnieuw 
inrichten B 

W1, W6     75   

Inrichten digitale dienstverlening 

Overzetten digitale formulieren, 
nieuwe formulieren 
ontwikkelen (+ontsluiting) 

W1 
  15.000   250   

Aansluiten op zaaktypen B W1, W6 17.000   100 50 

Koppelen met Geo informatie A W1 12.000 1500     

Koppeling met mijn overheid.nl. 
Informatie, status W2 

  20.000   100   

Voldoen aan webrichtlijnen W3   Begroot       

Voldoen aan DigiD richtlijnen W4   Begroot       

Integratie met KCS en 
zaaksysteem, GBOS, telefonie A 

W6 20000 2000     

E-herkenning W5   10000 2000     

Implementeren nieuwe media B W1 20000       

Inrichten 
rapportagemogelijkheden B 

W4, W6 10000   200 50 

Zaakgericht werken 

Optimaliseren Join 

Koppelingen met 
informatieleveranciers 
(applicaties) 

B 

W4, W5 15000 1500 250 100 

Beheerorganisatie  Opzet en implementatie B W4, W5     100 50 

Optimalisatie en 
doorontwikkeling digitaal werken 

Workflows in relatie tot 
zaaktypen B 

W6     600   

Optimalisatie inrichting 
berichtenverkeer (koppelingen) B 

W4, W5 30000 3000     

Subtitutie van analoog naar 
digitaal W6 

  20000 2000 1400   

Gegevensbeheer en 
architectuur 

Cloudmogelijkheden gemeente 
gorinchem 

Onderzoek 
A 

      150   

Eenmalige invoer, meervoudig 
gebruik 

Beheerorganisatie 
gegevensmanagement B 

W4, W5 7500 750 450 250 
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Uitwisselbaarheid data om 
dubbele gegevenssets te 
voorkomen (centrale 
gegevensbron (intern en 
extern))  

B 

W4, W5 25000 2500 250 50 

Basisregistraties 
Implementatie basisregistratie 
Ondergrond W7 

  20000 2000     

Kernregistraties 

Bronsystemen unieke gegevens 
(kwaliteitssysteem bijvoorbeeld 
Cognos/MIS/..). 

B 

W4, W5 75000 7500 200 50 

Voorkomen "eiland"registraties B W4, W5       200 

Managementinformatie (BI) 
Business information 

Onderzoek informatiebehoefte 
organisatie B 

      250   

BI systeem Onderzoek integrale software B       100   

Beheerorganisatie 
Wie is waarvoor 
verantwoordelijk B 

W4, W5, W6         

Output 

Maand & kwartaalrapportages 
cognos naar dashboard B 

  zie kwaliteitssysteem     250 

Bouwen integraal dashboard A   15000 1500     

Verbinding tussen KPI's en data A W4, W5, W6 zie kwaliteitssyteem       

Big data/open data A           

Digitaliseren 
bestuursrapportage B 

W1, W6 5000       

Kwaliteitszorg Actualiteit, betrouwbaarheid en 
beschikbaarheid 

Procesbewaking door interne en 
externe audits W8 

    begroot   300 

Informatiebeveiliging 

Integreren Baseline 
Informatieveiligheid (BIG) in 
bedrijfsarchitectuur 
(maatregelen) 

W9 

  5000 30000   begroot 

Privacy 

Autorisatiesystematiek door 
toepassen Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP) 

W10 

  17000 begroot 100 50 

Autonome ontwikkelingen 
Omgevingswet 

Implicaties, risicoanalyse en 
implementatie W11 

  begroot       

Decentralisaties 
Gegevensoverdracht tussen 
belanghebbende partijen W12 

  PM PM PM PM 

Organisatieontwikkelingen 
Anders werken 

middelen in relatie tot plaats,- 
en tijdonafhankelijk werken.  A 

  90000 20000     

Dienstverlening 

Systeemintegratie tbv het KCC. 
Koppeling telefonie, koppeling 
GBOS… 

A 

W8, W12 zie digitalisering Zie digitalisering     
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Gegevensoverdracht vanuit 
diverse bronnen binnen 1 
portaal 

B 

W1, W6         

Informatiemanagement Inrichten rol informatiemanager   B W1, W6 1250   100 700 

Inrichten rol 
kwaliteitsmedewerker/ 
gegevensbeheerder 

  

B 

W1, W6, W12 2500   200 begroot 

Samenvoegen centrale applicatie 
(beheerders) 

  
A 

W1, W6, W12     100   

Procesmanagement Vaststellen 
proceseigenaren/verantwoordelij
ken 

  

B 

W1, W6, W12     100   

Lean opdracht processen inclusief 
businesscase 

  
B 

W1, W6, W12 20000   300   

Implementatie "nieuwe" 
procesflows 

  
B 

W1, W6, W12     900   

Inhuur procesimplementatie   B W1, W6, W12 50000   PM   

Systeemondersteuning 
monitoring 

  
A 

W1, W6, W12 15000 6000 400   

 Fictief totaal    542250 82250 6825 2100 

Uitvoeren in verband met wettelijke en bedrijfskritische taken: 
 

 Mogelijke aanpassingen van de ambities (152.000 euro)   

Wettelijk 107.000 

 
  Schrappen van ambitie niet mogelijk ivm welke wettelijke taken  

Bedrijfskritisch 283.250 

 
  

Schrappen van ambitie niet wenselijke maar deels mogelijk, waarbij geaccepteerd wordt dat de organisatie zich minder 
ontwikkeld. 

Keuze mogelijkheid     Schrappen van ambitie mogelijk, accepteren dat management moeilijk aan informatie komt 

Ambitie  152.000        

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Subtotaal Software 
vervanging 115.000 160.000 228.000 225.700 144.600 97.833 98.000 116.000 

Vervanging WP config 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000 

Vervanging servers/schijven   200000       200000     

Vervanging Netwerk 

componenten     80.000       80.000   

Subtotaal Hardware 53.000 253.000 133.000 53.000 53.000 253.000 133.000 53.000 

                  

Totaal Investeringen 168.000 413.000 361.000 278.700 197.600 350.833 231.000 169.000 

Jaarlijks onderhoud 
Exploitatie 763.969 763.969 763.969 763.969 763.969 763.969 763.969 763.969 

         Kosten structureel I-beleid 82.250 82.250 82.250 82.250 82.250 82.250 82.250 82.250 

Incidenteel 2018-2021 542250        

 1.556.469        
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Bijlage 3 
 
 




