
In de commissie van 18 september stelde M2000 de volgende vraag m.b.t. het collegewerkprogramma: 
In het collegewerkprogramma vraagt u € 250.000 voor datagestuurd werken. In 2016 hebben wij al een 
bedrag toegekend voor investeringen I&A van € 670.000. Waar zijn deze gelden aan besteed? 
 
In de Voorjaarsnota 2016 staat op de laatste pagina helemaal onderaan over Investeringen en beheer 
Informatisering & Automatisering (I&A) het volgende vermeld: 
 “Afgelopen jaren zijn de investeringen in I&A uitgesteld. Tegelijkertijd nemen de technologische ontwikkelingen 
en de behoefte aan datatransport exponentieel toe. Om uitval te voorkomen en te reageren op deze 
ontwikkelingen zijn investeringen ter grootte van ca € 625.000 nodig. Wij stellen voor om hiervoor middelen 
beschikbaar te stellen en de lasten van deze investeringen verspreid over de komende jaren in de begroting op te 
nemen. Vanaf 2017 bedragen de extra lasten € 275.085, € 143.285 voor investeringen en € 111.800 voor beheer. 
Voor de jaren 2017 en 2018 is nog eens € 20.000 extra nodig voor het doorontwikkelen van het Sociaal intranet” 

Het gaat hier dus om een inhaalslag om uitval te voorkomen. De raad heeft daarom besloten om extra gelden 
beschikbaar te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld modernisering van citrix werkomgeving inclusief opwaardering 
MS office van 2007 naar 2016,  update servers, aanbesteding en implementatie van een geografisch informatie 
systeem etc. 

Datagestuurd werken 
De digitalisering dwingt gemeenten om anders te kijken naar de enorme hoeveelheden data die zij in eigen 
beheer hebben en naar de openbare data waar zij toegang toe hebben. Juist bij integrale thema’s, zoals de 
transformatie binnen het sociaal domein, de nieuwe Omgevingswet, leefbaarheid, veiligheid, participatie en de 
stap naar business control bieden data het fundament voor structuur, inrichting en koers in de gemeente. De 
gelden die nu gevraagd worden hebben dus niets te maken met ICT applicaties, software etc. waarvoor uw raad 
in 2016 geld beschikbaar heeft gesteld. 

 


