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Voorwoord
Dienstverlening is voor gemeenten de afgelopen jaren een steeds belangrijker
onderwerp geworden. Uitgangspunt daarbij is dat burgers en ondernemingen een
toenemende kwaliteit aan dienstverlening mogen verwachten. De technische
ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande toenemende digitalisering (van processen
en producten) geven hierin meer mogelijkheden dan in het verleden. Digitale
dienstverlening speelt daarmee een steeds belangrijker rol om aan de hoge
verwachtingen en kwaliteitseisen die aan dienstverlening worden gesteld te kunnen
voldoen.
Met deze ontwikkelingen rijst de vraag waar de gemeente Noordoostpolder staat op
de snelweg van de digitale dienstverlening. Maar ook hoe zich dat verhoudt met
landelijk gestelde normen en richtlijnen en welke doelstellingen op langere termijn
zijn gesteld op landelijk en lokaal niveau.
Het voorgaande, in combinatie met de wens vanuit verschillende raadsfracties om
meer zicht te krijgen op de digitale dienstverlening in de gemeente Noordoostpolder,
was voor de Rekenkamercommissie Noordoostpolder aanleiding een onderzoek te
starten naar digitale dienstverlening in de gemeente Noordoostpolder.
Uit het door de rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoek blijkt onder andere dat
de gemeente, binnen de landelijk gestelde kaders, een eigen herkenbare lokale
invulling wil geven aan digitale dienstverlening. Daarbij valt op dat hieraan de
komende tijd nog een verdere inkleuring kan worden gegeven. Tevens kan daarbij
nadrukkelijker de eindgebruiker worden opgezocht om doeltreffender te worden.
Daarnaast is het voor de Raad van belang haar positie goed te bepalen bij digitale
dienstverlening. Niet alleen in de klassieke rol van budgetrecht, maar ook vanuit het
besef dat digitale dienstverlening steeds meer beeldbepalend is voor de burger en
ondernemer. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op.
Welke visie heeft de Raad op deze ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande
voortdurende veranderingen in de organisatie en de relatie met haar omgeving.
Gedurende het onderzoek is ons gebleken dat er ten aanzien van het onderwerp
digitale dienstverlening veel kennis en kunde aanwezig is binnen de gemeente en dat
binnen de organisatie de drive en energie aanwezig is om voortvarend door te gaan op
de vanaf 2013 ingeslagen weg.
De rekenkamercommissie wil alle betrokkenen die hebben meegewerkt aan de
totstandkoming van dit rapport bedanken voor hun inzet.
Namens de rekenkamercommissie,
Geert-Jan Put
Voorzitter
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Deel I: De Kern
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1.

Introductie op het onderzoek

1.1.

Aanleiding

Overheden werken aan het ‘Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en
e-Overheid’ (i-NUP). Dit programma is eind 2008 gestart met als doel dat het Rijk,
provincies en gemeenten betere dienstverlening kunnen bieden aan burgers en bedrijven.
Het is erop gericht dat gemeenten als toegangspoort tot de gehele overheid fungeren. In
mei 2013 onderstreept minister Plasterk met de ‘visiebrief digitale overheid 2017’
nogmaals het toekomstbeeld:
‘Bedrijven en burgers kunnen uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen,
zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal afhandelen.’
Om deze ambitie te realiseren is een passende ICT-infrastructuur nodig. Hiervoor is
Gemeente Noordoostpolder in 2007 toegetreden tot ‘Dimpact’. Dimpact is een
coöperatieve vereniging van gemeenten. De aangesloten gemeenten werken via Dimpact
samen om vraagstukken rondom digitale dienstverlening en bedrijfsvoering gezamenlijk
op te pakken, en gezamenlijk van marktpartijen functionaliteiten af te nemen, waarmee de
dienstverlening en de bedrijfsvoering van gemeenten kan worden gedigitaliseerd.
Op 10 juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten het lidmaatschap van Dimpact per 1
januari 2014 stop te zetten. De reden is dat Gemeente Noordoostpolder behoefte heeft aan
meer eigen regie op de gekozen applicaties en functionaliteiten. De raad heeft daarbij een
krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van het digitale loket, inclusief meldingen
openbare ruimte, de productendienstencatalogus en het klantcontactsysteem. Het nieuwe
digitale loket is sinds december 2013 operationeel en de dienstverlening via dit kanaal
wordt stapsgewijs uitgebreid.
Gegeven de hiervoor geschetste ontwikkelingen - en de wens van verschillende
raadsfracties - heeft de rekenkamercommissie Noordoostpolder besloten een onderzoek te
doen naar digitale dienstverlening.

1.2.

Doel- en vraagstelling

De rekenkamercommissie formuleert de volgende doelstelling voor het onderzoek:
1. De rekenkamercommissie wil de raad meegeven hoe effectief de digitale
dienstverlening nu is en wat er nog moet gebeuren om in 2017 doelmatig en
doeltreffend te zijn.
2. De rekenkamercommissie wil de raad inzicht bieden in:
– De stand van zaken van digitale dienstverlening in Noordoostpolder;
– De producten en diensten die andere gemeenten bieden via het digitale
kanaal, en de resultaten die daarmee worden gerealiseerd voor die
gemeente en haar klanten.
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2.
Om dit doel te bereiken zijn 15 onderzoeksvragen geformuleerd.
A: VISIE EN AMBITIE
A1 Vanuit welke visie en ambitie werkt de gemeente Noordoostpolder aan digitale
dienstverlening, in relatie tot dienstverlening in algemene zin?
A2 In hoeverre houdt de gemeente hierbij rekening met toekomstige ontwikkelingen?
B: UITVOERING EN MIDDELEN: STAND VAN ZAKEN DIGITALE DIENSTVERLENING
B1 Welke vormen van digitale dienstverlening bood de gemeente Noordoostpolder in de
onderzoeksperiode aan, in relatie tot dienstverlening in algemene zin?
B2 In welke mate is digitale dienstverlening in de werkprocessen van de gemeente
geïntegreerd, in relatie tot dienstverlening in algemene zin?
B3 Welke middelen waren in de onderzoeksperiode beschikbaar voor digitale
dienstverlening, in relatie tot dienstverlening in algemene zin?
B4 Welke investeringen zijn er gedaan vanaf 1 januari 2011 tot juni 2014 en hoeveel
investeringen staan er in de nabije toekomst nog op de rol?
C: RESULTATEN
C1 Heeft de gemeente zicht op het doel(groep)bereik met digitale dienstverlening, in
relatie tot dienstverlening in algemene zin?
C2 In hoeverre monitort de gemeente de tevredenheid van de gebruikers als het gaat om
digitale dienstverlening?
C3 Bereikt de gemeente met deze vorm van dienstverlening de doelen die zij voor ogen
heeft in relatie tot dienstverlening in het algemeen en, als onderdeel hiervan, de
digitale dienstverlening in het bijzonder? Hierbij kan worden gedacht aan kwaliteit,
doelmatigheid en kwetsbaarheid.
C4 Hoe waarderen de gebruikers de digitale dienstverlening door de gemeente?
C5 Levert digitale dienstverlening een bijdrage aan een efficiënter contact tussen de
gemeente en haar klanten?
– Vanuit het perspectief van de gemeente?
– Vanuit het perspectief van de gebruikers?
D: INFORMATIEVOORZIENING EN BETROKKENHEID RAAD
D1 Hoe is de raad betrokken bij visie ontwikkeling, en sluit die visie aan op ambities van
de raad?
D2 En hoe wordt de raad geïnformeerd over de realisatie van de visie en ambities?
E: BEST PRACTICES UIT ANDERE GEMEENTEN
E1:
Welke lessen van andere gemeenten kan de gemeente Noordoostpolder de
komende jaren betrekken bij het verder uitbouwen van digitale dienstverlening?
E2 Welke kosten maken de gemeenten waarmee wordt vergeleken om de betreffende
resultaten te behalen?
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1.3

Reikwijdte onderzoek

Er zijn drie punten die bepalend zijn voor de reikwijdte van het onderzoek:
1.

Een gemeente kent een breed scala van dienstverleningsvormen. Voor dit onderzoek
richten we ons op de individuele dienstverlening, zie onderstaande kader.
Individuele dienstverlening
Alle publieke dienstverlening waarin sprake is van interactie en/of transactie met
individuele burgers, bezoekers, ondernemers en instellingen. Kenmerkend is dat
het om diensten en producten gaat waarvoor het initiatief voor het afnemen ervan
bij de burgers, bezoekers, ondernemers en instellingen zelf ligt.
Daarin onderscheidt individuele dienstverlening zich van collectieve
dienstverlening: dienstverlening die op initiatief van de gemeente wordt geboden
aan de gemeenschap als geheel, denk bijvoorbeeld aan reiniging van de openbare
ruimte, infrastructureel onderhoud, inzameling afval et cetera.

2.

Het onderzoek spitst zich toe op individuele dienstverlening via het digitale kanaal.
De voornaamste drager hiervan is de gemeentelijke website, maar ook andere
dragers zijn denkbaar zoals e-mail en sociale media.
De individuele dienstverlening kent daarnaast ook andere kanalen: persoonlijk
contact zoals dienstverlening aan een balie, per post en via de telefoon. Deze kanalen
behoren niet tot de reikwijdte van het onderzoek.

3.

1

Het onderzoek richt zich op de raadsperiode 2010 - 2013. Daarbij wordt een doorkijk
gemaakt naar de ‘Digitale overheid 2017’. Ook wordt de start van de nieuwe
raadsperiode meegenomen (eerste helft van het jaar 2014), want daar doen zich twee
substantiële wijzigen voor:
− er vindt een verschuiving van de visie en ambitie plaats wat van invloed is op
de vraag welke diensten er via het digitale kanaal worden aangeboden.
− enkele software applicaties en de ICT-infrastructuur voor de digitale
dienstverlening is met het verlaten van het samenwerkingsverband Dimpact1
substantieel gewijzigd. Begin 2014 heeft de gemeente nieuwe software
applicaties en ICT-infrastructuur onder eigen regie in gebruik genomen.

Dimpact is een coöperatieve vereniging van gemeenten. De samenwerkende gemeenten in
Dimpact verband werken samen om vraagstukken rondom dienstverlening en bedrijfsvoering
op te pakken (zie ook bijlage 6 Begrippenlijst).
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1.4.

Evaluatiemodel en hulpmiddel voor analyse

EVALUATIEMODEL
De vragen zijn thematisch geclusterd aan de hand van het evaluatiemodel dat hieronder
schematisch is weergegeven. Tevens bevat het evaluatiemodel de normen die in het
onderzoek worden gehanteerd.

HULPMIDDEL VOOR ANALYSE
Gedurende het onderzoek bleek het samenstel van landelijke kaders (zie bijlage 1 voor
een toelichting op de landelijke kaders) een belangrijke leidraad voor de gemeente
NoordOostpolder om de digitale dienstverlening in te richten. De landelijke kaders zijn
complex omdat deze kaders veel uiteenlopende onderwerpen omvatten.
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Om dit hanteerbaar te maken voor dit onderzoek is een analysemodel toegepast2. Dat
model is in verschillende paragrafen van dit rapport toegepast als hulpmiddel voor
analyse. Door toepassing van dit hulpmiddel worden de verschillende landelijke kaders in
drie verschillende lagen onderverdeeld, waardoor de volgende ordening ontstaat:
− Laag 1: het beoogde maatschappelijk effect. Wat betekent het kader voor de
samenleving? Wat is het effect op burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties?
− Laag 2: de beoogde uitvoeringsprestaties. Welke producten en diensten biedt de
gemeente aan om de beoogde maatschappelijke effecten te realiseren? En via welke
kanalen doet de gemeente dat?
− Laag 3: de voorwaarden die nodig zijn om beoogde maatschappelijke effecten en
beoogde uitvoeringsprestaties te realiseren. Waarbij dit onderzoek zich beperkt tot de
benodigde informatiearchitectuur en –systemen.

1.5.

Aanpak onderzoek

Voor het uitvoeren van dit onderzoek is de volgende aanpak gehanteerd:
– bronnenonderzoek op basis van door de gemeente aangeleverde stukken;
– praktijkonderzoek naar de digitale dienstverlening. Aan de hand van
steekproefsgewijs praktijkonderzoek is vastgesteld welke digitale producten bij de
gemeente in bedrijf zijn en van welk interactieniveau sprake is. Dit is gedaan aan de
hand van het testen van een aantal veel gevraagde producten. Hierbij is ook aandacht
geweest voor de wijze waarop de gemeente reageert op ‘ongestructureerde vragen’.
Dat zijn vragen die per e-mail de gemeente bereiken. Uitgangspunt vormt de burger
of ondernemer die digitaal een gemeentelijk product wil afnemen. Aspecten van de
kwaliteit van de digitale dienstverlening zijn onder andere:
– de vindbaarheid, actualiteit en begrijpelijkheid van de geboden informatie over
producten;
– het aanbod van digitale producten in relatie tot de visie/ambitie;
– de mate waarin burgers en ondernemers een product interactief kunnen
afnemen3. We onderscheiden hierbij drie interactieniveaus. Interactieniveau 1,
het digitale loket bevat slechts informatie over het product; interactieniveau 2,
via het digitale loket kunnen formulieren worden gedownload om het product
aan te vragen; interactieniveau 3, het product kan volledig digitaal worden
afgenomen via het digitale loket;
– de respons van de gemeente op e-mail;

2

3

Het gekozen ordeningsmodel is ontleend aan het door Partners+Pröpper ontwikkelde en
beproefde evaluatiemodel voor onder andere bestuurskrachtonderzoek. In dat model wordt
onderscheid gemaakt tussen maatschappelijke effecten en uitvoeringsprestaties alsmede de
voorwaarden die moeten worden ingevuld om deze te realiseren.
De meetmethode is geënt op de tweejaarlijkse benchmark digitale dienstverlening die door
Ernst & Young wordt uitgevoerd.
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–

–

–

de mate waarin en de manier waarop de gemeente inspeelt op het gebruik van
sociale media;
– de veiligheid van het digitale kanaal.
interviews met diverse respondenten:
– interview met vertegenwoordigers uit de raad;
– interview met de portefeuillehouder;
– groepsinterviews met ambtelijke medewerkers: leidinggevenden,
stuurgroepleden, ambtelijk medewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling
en implementatie van digitale dienstverlening en ambtelijk medewerkers die
betrokken zijn hij de afhandeling van digitale aanvragen. Hierin zijn
bevindingen uit het bronnenonderzoek getoetst en is besproken hoe digitaal
aangevraagde producten ‘landen’ in het werkproces van de ambtelijke
organisatie;
– groepsinterview met bewoners uit verschillende doelgroepen: burgers, bedrijven
en maatschappelijke organisaties. In het groepsgesprek is verkend wat de
beleving is van de deelnemers bij de digitale dienstverlening. Dit onderdeel is
geen representatief onderzoek, maar dient als signalering van zaken.
ontsluiten en samenstellen best practices uit het archief van de onderzoekers.

In dit onderzoek heeft ambtelijke- en bestuurlijke wederhoor plaatsgevonden.

1.6.

Leeswijzer

Deel I van het rapport bevat de kern van het onderzoek: de introductie op het onderzoek,
de conclusies en de aanbevelingen. In principe kan deel I eigenstandig gelezen worden.
In deel II van het rapport presenteren wij de onderbouwing van het onderzoek. Hierin
treft u de bevindingen aan ten aanzien van de verschillende deelvragen van dit onderzoek.
In deel III van het rapport vindt u verschillende bijlagen. Een begrippenlijst is
opgenomen in bijlage 6 omdat tijdens het onderzoek is gebleken dat binnen het
onderwerp van digitale dienstverlening veel vakjargon en afkortingen worden
gebruikt.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:
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Deel I: De kern

Deel II: Onderbouwing

Hoofdstu 1
Hoofdstuk
Introductie op
onderzoe

Deelvragen A1 en

Visie en ambitie ten aanzien
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Hoofdstu 2

Deelvrage B1 t/m

Uitvoering en

Hoofdstuk

Hoofdstu 3

Conclusie

Resultate

Hoofdstuk
Aanbevelinge

Hoofdstu 4

Deelvragen C1 t/m

Deel r ag D en D2

Informatievoorziening
en
Hoofdstu 5

Deelvragen E1 en

Best practices uit andere
gemeenten

Deel III: Bijlagen
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2. Conclusies
De onderstaande conclusies richten zich op de doelen van het onderzoek:
1. De rekenkamercommissie wil de raad meegeven hoe effectief de digitale
dienstverlening nu is.
2. De rekenkamercommissie wil de raad inzicht bieden in:
a. De stand van zaken van digitale dienstverlening in Noordoostpolder;
b. De producten en diensten die andere gemeenten bieden via het digitale kanaal, en
de resultaten die daarmee worden gerealiseerd voor die gemeente en haar klanten.
Vooraf
In de periode 2010 – 2014 starten gemeenten met de ontwikkeling van digitale diensten
aan burgers, bedrijven en instellingen. Ook de gemeente Noordoostpolder volgt de
landelijke ontwikkeling en realiseert daarbij het volgende:
− Het lukt de gemeente om circa 25% (37 producten) van de producten en
dienstencatalogus digitaal beschikbaar te stellen via het digitale loket4. Het digitale
loket is de website van de gemeente. Via de website kunnen gebruikers aanvragen of
wijzigingen voor de desbetreffende producten indienen, die vervolgens door de
gemeente volledig digitaal worden afgehandeld.
− Om dit te realiseren heeft de gemeenten voorwaarden geïmplementeerd die nodig
zijn om digitale producten en diensten te kunnen leveren. Hierbij is gebruik gemaakt
van landelijk ontwikkelde informatiearchitectuur en ICT-functionaliteit.
De bovenstaande uitvoeringsprestaties zijn ten opzichte van gemeenten van dezelfde
grootteklasse voldoende tot goed te noemen. De gemeente doet dit ook binnen financiële
kaders die vergelijkbaar zijn met andere gemeenten. Dit ondanks tussentijdse knelpunten.
Denk aan het uittreden van de gemeente uit het Dimpact samenwerkingsverband5, wat
geen negatief effect heeft gehad op de kwaliteit van dienstverlening. De gemeente is zelfs
koploper met betrekking tot invoering van de zogenaamde ‘Berichtenbox van
MijnOverheid’. Hiermee krijgen klanten een automatisch bericht dat zij hun paspoort
moeten verlengen en kunnen zij hun aanslag WOZ inzien.
Het maatschappelijke effect van digitale dienstverlening is echter nog onvoldoende
zichtbaar, want:
− Van de 112.000 jaarlijkse contacten met burgers blijkt slechts 2,7% via het digitale
loket te lopen6. Uitzondering hierop is de ‘melding openbare ruimte’. Dat product is
een succes, al na een jaar loopt 59% van deze meldingen via het digitale loket.
− Wensen en behoeften van gebruikers worden zeer matig of helemaal niet structureel
in kaart gebracht. Zo is er geen enkel zicht op die van bedrijven en instellingen.
4

Zie tabel 2.1 in hoofdstuk 2 voor een overzicht van de digitale producten.
zie paragraaf 2.1 ‘realisatie NORA/GEMMA architectuur’ en ‘realisatie van de bouwstenen
van het i-NUP’).
6
Zie hoofdstuk 3 ‘Resultaten van digitale dienstverlening’.
5
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− De gemeente heeft onvoldoende evalueerbare doelen gesteld ten aanzien van de
meerwaarde van digitale dienstverlening voor burgers, bedrijven en instellingen. Dit
ten opzicht van traditionele dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan hogere kwaliteit,
lagere lasten, betere bereikbaarheid en minder kwetsbaarheid.
− In dit onderzoek zijn gesprekken met gebruikers gevoerd en is een praktijktest
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er nog veel ruimte is verbetering7. Ook zijn er
overigens uit deze gesprekken signalen8 dat er sprake is van meerwaarde van digitale
dienstverlening (zie ook onderstaande conclusie nummer 3). We spreken hier van
‘signalen’ omdat in dit onderzoek geen representatieve steekproef is gehouden.
Er is een aantal belemmeringen die verklaren dat er in onvoldoende mate sprake is van
zichtbare maatschappelijke effecten van digitale dienstverlening. Tegelijkertijd is er ook
een aantal stimulerende factoren die een rol hebben gespeeld bij hetgeen de gemeente
Noordoostpolder tot stand heeft gebracht met betrekking tot digitale dienstverlening. We
bespreken de belemmeringen en stimulerende factoren in de onderstaande conclusies.
Conclusie 1
Het ontbreekt binnen de gemeente Noordoostpolder aan een eigen lokale visie op
digitale dienstverlening en evalueerbare (maatschappelijke) doelen. Wel is vanaf 2013
en in de huidige bestuursperiode een kentering zichtbaar.
De gemeente Noordoostpolder heeft zich gedurende de vorige bestuursperiode gericht op
de realisatie van landelijke kaders en ontwikkelingen. Die landelijke kaders bieden echter
in onvoldoende mate een roer voor doeltreffende uitvoering, want:
1. De landelijke kaders zijn voornamelijk gericht op de realisatie van voorwaarden voor
het beschikbaar stellen van digitale producten, zoals de informatiearchitectuur en ICTfunctionaliteit. Daar waar de landelijke kaders ingaan op uitvoeringsdoelen, zoals 65%
van de producten digitaal, bleken die voor de gemeenten niet realistisch en/of
onvoldoende houvast te bieden. Bijvoorbeeld: 65% waarvan?, of wanneer is een
product precies digitaal?
2. De gestelde maatschappelijke doelen van de landelijke kaders zijn abstract en
algemeen van aard, die doelen zijn daardoor niet evalueerbaar. Bijvoorbeeld: wat is
‘betere dienstverlening aan burgers’ of ‘lastenvermindering’?
De gemeente Noordoostpolder heeft de landelijke kaders niet vertaald naar een expliciete
lokale visie op digitale dienstverlening en evalueerbare maatschappelijke doelen9.
Daardoor is de uitvoering met name gericht op ‘techniek en producten’. En niet op het
realiseren van meerwaarde en effecten voor burgers, bedrijven en instellingen. Dat
verklaart ook dat een aantal zaken is achtergebleven, zoals:
− monitoring van wat er leeft bij burgers, bedrijven en instellingen10.
− het vergroten van het doel(groep)bereik van het digitale kanaal11.
7

Zie hoofdstuk 3 kernbevindingen C4.
Zie hoofdstuk 3 kernbevinding C5.
9
Zie hoofdstuk 1 kernbevindingen.
10
Zie paragraaf 3.1 Maatschappelijke effecten.
8
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−
−
−

de kwaliteit van de website12.
de aansluiting van het digitale loket op de processen van de organisatie, waaronder
zaakgericht werken13.
een bredere aansluiting van digitale dienstverlening op andere beleidsterreinen zoals
de decentralisaties in het sociale domein14.

Vanaf 2013 en in de huidige bestuursperiode komt binnen het college en de ambtelijke
organisatie de doeltreffendheid van digitale dienstverlening voor de lokale samenleving
wel meer op de voorgrond te staan. Het verlaten van Dimpact had bijvoorbeeld als
belangrijke reden om meer eigen regie te kunnen voeren en meer lokaal maatwerk te
realiseren. In 2014 ontwikkelt de ambtelijke organisatie met het concept ‘passend
organiseren’ een meer lokaal beeld van digitale dienstverlening. In de ambtelijke
verificatie van het rapport van bevindingen van dit onderzoek merkt de ambtelijke
organisatie op dat deze lijn zich verder doorzet in 2015 met een nog op te stellen
‘dienstverleningsvisie 2020’ en het ‘programma Dienstverlening en Digitalisering’15.
Conclusie 24: informatievoorziening en betrokkenheid raad
De rol van de raad ten aanzien van digitale dienstverlening is beperkt tot het
beschikbaar stellen van financiële middelen. De raad wordt door het college niet in
positie gebracht bij de ontwikkeling van een visie en ambities en om te beoordelen of
maatschappelijke doelen worden gerealiseerd. Anderzijds ontbreekt het bij de raad ook
aan een actieve houding om zelf meer grip te krijgen.
De raad lijkt ambivalent te staan tegenover het thema (digitale) dienstverlening. Aan de
ene kant wordt het beleefd als een bedrijfsvoeringsvraagstuk . Daarmee valt (digitale)
dienstverlening geheel onder verantwoordelijkheid van het college. Aan de andere kant
realiseren raadsleden zich ook dat de dienstverlening beeldbepalend is voor de gemeente
en het effect heeft op burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties16.
De raad is in zijn kaderstellende rol niet betrokken bij de ontwikkeling van een visie en
ambities ten aanzien van digitale dienstverlening, anders dan het ter beschikking stellen
van financiële middelen. De raad is hiervoor door het college niet in positie gebracht en
heeft het college hiervoor ook geen opdracht gegeven. Dit verklaart mede het ontbreken
van evalueerbare maatschappelijke doelen voor digitale dienstverlening. Het formuleren
van deze doelen is namelijk bij uitstek een onderwerp voor samenspel tussen raad en
college.

11

Zie paragraaf 3.1 Maatschappelijke effecten.
Zie paragraaf 3.1 Maatschappelijke effecten.
13
Zie paragraaf 2.2 Integratie met werkprocessen.
14
Zie paragraaf 1.2 Aansluiting op (toekomstige) ontwikkelingen.
15
Dit valt buiten de onderzoeksperiode van dit onderzoek. Stukken hierover zijn derhalve ook niet
beschikbaar gesteld aan de onderzoekers en/of niet beschikbaar omdat deze nog in ontwikkeling
zijn.
16
Zie hoofdstuk 4 Informatievoorziening en betrokkenheid raad.
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Tot aan 2014 heeft de raad ook geen zicht op maatschappelijke effecten van digitale
dienstverlening, los van het feit dat hier in onvoldoende mate doelen voor zijn gesteld. De
raad wordt voor zijn controlerende rol in onvoldoende mate in positie gebracht door het
college.
Anderzijds grijpt de raad ook mogelijkheden om aanvullende informatie te verkrijgen
nauwelijks aan. Moties ten aanzien van digitale dienstverlening worden niet ingediend,
raadsleden stellen nauwelijks vragen over digitale dienstverlening en rapportages, anders
dan de begroting, staan raadsleden minder scherp voor de geest.

Conclusie 3: informatievoorziening en betrokkenheid raad
Er zijn goede signalen dat digitale dienstenverlening meerwaarde kan opleveren, of al
oplevert. Ook is er nog volop ruimte voor verdere ontwikkeling. Dat blijkt uit
gesprekken met gebruikers, de ambtelijke organisatie en best practices uit andere
gemeenten.
Gebruikers van digitale dienstverlening geven de gemeente Noordoostpolder een ruim
voldoende en zien de volgende meerwaarde17:
− de bereikbaarheid van de gemeente is sterk verbetert en het is makkelijker om de
gemeente te bereiken, ook buiten kantooruren.
− de digitalisering van meldingen openbare ruime wordt als winst ervaren om snelheid
te behalen bij behandeling.
− gemeentelijke besluitvorming is goed te raadplegen: toegankelijke informatie.
− door de inzet van sociale media ontstaat goed zicht op wat leeft in de samenleving.
Tegelijkertijd is er nog veel ruimte voor ontwikkeling18. Zowel gebruikers, ambtelijke
organisatie als de onderzoekers zien daarvoor nog voldoende verbeterpunten. Op
hoofdlijnen gaat het om verbeterpunten met betrekking tot:
− de beleving van gebruikers rondom veiligheid van persoonlijke informatie.
− zichtbare en merkbare meerwaarde van het digitale kanaal voor burgers, bedrijven en
instellingen.
− de toegankelijkheid van digitale dienstverlening voor (specifieke) doelgroepen.
Hieronder valt ook begrijpelijkheid van formulieren, efficiënte gegevensverstrekking
en de kwaliteit van de website.
− statusinformatie omtrent een aanvraag.
− een brede visie op digitale dienstverlening, zoals aansluiting op het sociale domein.
− aansluiting van het digitale kanaal op de werkprocessen van de gemeente, waaronder
het zaakgericht werken.
(Voor een volledig beeld van verbeterpunten zie hoofdstuk 3 kernbevindingen en
hoofdstuk 5 best practices uit andere gemeenten).

17
18

Zie hoofdstuk 3 kernbevinding C4
Zie hoofdstuk 3 kernbevinding C4
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3.

Aanbevelingen

De onderstaande aanbevelingen richten zich op het eerste doel van het onderzoek:
1. De rekenkamercommissie wil de raad meegeven wat er nog moet gebeuren om in
2017 doelmatig en doeltreffend te zijn.
Aanbevelingen voor de raad
1. Een visie van de raad is nodig op digitale dienstverlening:
a. is (digitale) dienstverlening louter een bedrijfsvoeringsvraagstuk, en daarmee
geheel de verantwoordelijkheid van het college zonder substantiële
raadsbemoeienis?
b. of is (digitale) dienstverlening beeldbepalend voor de gemeente en heeft het
effect op burgers, bedrijven en instellingen? Is daarmee substantiële
raadsbemoeienis gewenst?
c. is een smalle of meer brede samenhangende benadering nodig aansluitend op
andere beleidsterreinen zoals het sociale domein?
2. Besluit waartoe de raadsbemoeienis zich rondom (digitale) dienstverlening strekt en
maak helder welke maatschappelijke effecten en prestaties worden beoogd met
bijbehorende informatievoorziening en budget.
Aanbevelingen voor het college
1. Ga uit van landelijke kaders en maak daar vanuit een lokaal kader op basis van
lokaal maatwerk.
a. formuleer lokale opgaven en lokaal maatwerk met evalueerbare doelen.
b. kijk daarbij breder dan naar enkel (digitale) dienstverlening. Probeer ook kansen
te benutten door samenhang aan te brengen met ontwikkelingen op andere
beleidsterreinen, zoals de decentralisaties in het sociale domein.
2. Stimuleer de huidige ontwikkelingen binnen de ambtelijke organisatie waarbij
doeltreffendheid van digitale dienstverlening meer op de voorgrond staat. Investeer
daarbij in een regelmatige evaluatie van de realisatie van lokale doelen. Organiseer
daarvoor veel meer zicht op:
a. kanaal- en doelgroepbereik;
b. doelgroepeffect (burgers, bedrijven en instellingen);
c. tevredenheid en wensen van (potentiele) gebruikers.
3. Stel vast welk budget nodig is vanaf 1 januari 2015 voor de komende jaren. Met als
doel:
a. het opheffen van huidige belemmeringen en openstaande punten uit het
afgeronde project Dienstverlening. Daaronder valt tenminste:
− monitoring van wat er leeft bij burgers, bedrijven en instellingen.
− het vergroten van het doel(groep)bereik van het digitale kanaal.
− de kwaliteit van de website.
− de aansluiting van het digitale loket op de processen van de organisatie,
waaronder zaakgericht werken.
− een bredere aansluiting van digitale dienstverlening op andere beleidsterreinen
zoals de decentralisaties in het sociale domein.
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b. het benutten van de ruimte voor verbeteringen die worden gezien door gebruikers
en de ambtelijke organisatie (zie mede conclusie 3).
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Deel II: De onderbouwing
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1. Visie en ambitie ten aanzien van digitale
dienstverlening
DEELVRAGEN
A1 Vanuit welke visie en ambitie werkt de gemeente Noordoostpolder aan digitale
dienstverlening, in relatie tot dienstverlening in algemene zin?
A2 In hoeverre houdt de gemeente hierbij rekening met toekomstige ontwikkelingen?

Kernbevindingen per deelvraag en toepassing van het normenkader
A1 In de periode 2010-2013 volgt de gemeente de landelijke kaders op het terrein van
digitale dienstverlening ( zie onderstaande kader), zonder een heldere vertaling naar
een lokale visie en ambitie. De landelijke kaders zijn met betrekking tot beoogde
maatschappelijke effecten en uitvoeringsprestaties algemeen en abstract van aard. De
gemeente werkt daarmee vanuit onvoldoende heldere en evalueerbare kaders,
waardoor een roer voor de ontwikkeling van digitale dienstverlening ontbreekt.
Visie en ambitie van de gemeente op digitale dienstverlening op basis van
landelijke kaders voor de periode 2010 – 2013.
Beoogde
maatschappelijke
effecten:

− betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen;
− een transparante dienstverlening;
− lastenvermindering voor burgers, bedrijven en instellingen.

Beoogde
uitvoeringsprestaties:

− 65% van de producten digitaal;
− het internet is het dominante kanaal voor dienstverlening;
− iedere burger kan zaken doen met de overheid en informatie
raadplegen via een persoonlijk internetportaal ‘Mijn Overheid’.

In de periode 2014-2018 is wel sprake van een lokale visie en worden lokale doelen
voor maatschappelijke effecten en uitvoeringsprestaties in meerdere mate
evalueerbaar geformuleerd. Ook is het beeld van digitale dienstverlening meer
gepreciseerd - in het door de ambtelijke organisatie ontwikkelde concept ‘passend
organiseren’. Het gaat daarbij vooral om ‘gestandaardiseerde dienstverlening’:
producten zoals paspoort, rijbewijs en uittreksel. Er is echter nog geen brede
bestuurlijke aansluiting op deze lokale visie. Beelden en verwachtingen tussen raad,
college en ambtelijke organisatie ten aanzien van beoogde uitvoeringsprestaties
lopen uiteen.
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A2 Het college en de ambtelijke organisatie spelen deels in op toekomstige landelijke
ontwikkelingen:
− Er is aansluiting op landelijke richtlijnen omtrent informatiebeveiliging.
Bijvoorbeeld door deelname aan de verplichte DigiD audits en een ICTbeveiligingsplan.
− Er is aansluiting op het landelijke kader ‘Overheidsbrede dienstverlening 2020’,
waarin dienstverlening op maat centraal staat: ‘digitale dienstverlening daar waar
het kan, persoonlijke dienstverlening waar het moet’.
− Een verbinding met ontwikkelingen op andere (beleids)terreinen wordt niet
gemaakt, bijvoorbeeld naar bezuinigingen, de decentralisaties in het sociale
domein en samenwerking.
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1.1. Visie als roer
Deze paragraaf behandelt deelvraag A1.
TOEGEPASTE NORMEN
a. De gemeente heeft een heldere visie en ambitie op digitale dienstverlening.
b. De visie en ambitie van de gemeente zijn evalueerbaar geformuleerd en bieden
voldoende roer op de ontwikkeling en uitvoering van de digitale dienstverlening.
c. De visie en ambitie sluiten aan op de landelijke kaders en bevatten tevens lokale
opgaven (coleur locale).
d. Raad, college en ambtelijke organisatie hebben een gemeenschappelijk beeld op
digitale dienstverlening.

Helderheid en evalueerbaarheid van visie en ambitie, aansluiting op landelijke
kaders en vertaling naar lokale opgaven (coleur locale).
In de periode 2010-2013 volgt de gemeente de landelijke kaders. De landelijke kaders
worden in verschillende Rijksprogramma’s en/of visiebrieven beschreven zoals Andere
Overheid, Antwoord ©, Nationaal Uitvoerings Programma (NUP), Visiebrief Digitale
Overheid 2017 et cetera. In deel III bijlage I van dit rapport worden alle landelijke kaders
samengevat.
In de onderstaande tabel worden de landelijke kaders gepresenteerd in drie verschillende
te onderscheiden lagen. Dit conform het toegepaste analysemodel zoals beschreven in
deel I paragraaf 1.4 van dit rapport.
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Visie en ambitie in drie lagen

De landelijke kaders 2010 – 2013
De gemeente volgt de onderstaande landelijke
kaders.
Zie bijlage 1 voor een nadere toelichting op de
landelijke kaders.

Laag 1: beoogd maatschappelijk
effect.

Overheidsbrede visie op dienstverlening
− betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en
instellingen;
− transparante dienstverlening;
− lastenvermindering voor burgers, bedrijven en
instellingen.

Wat betekent het voor de samenleving?
Wat zijn de effecten voor burgers,
bedrijven en maatschappelijke
organisatie?

Laag 2: beoogde
uitvoeringsprestaties.

Overheidsbrede visie op dienstverlening
− 65% van de producten digitaal.
Landelijk programma Antwoord©
Welke producten en diensten biedt de
− het internet is het dominante kanaal voor
gemeente aan om de beoogde
dienstverlening aan burgers, bedrijven en
maatschappelijke effecten te realiseren?
instellingen;
En via welke kanalen doet de gemeente − iedere burger kan zaken doen met de overheid en
dat?
informatie raadplegen via een persoonlijk
internetportaal: ‘Mijn Overheid’.
E-Overheid
− bevat een lijst met top 34 te digitaliseren
producten.
Laag 3: de voorwaarden.
De voorwaarden die nodig zijn om
maatschappelijke effecten en
uitvoeringsprestaties te realiseren.
Dit onderzoek beperkt zicht tot de
benodigde informatiearchitectuur en systemen. –systemen

NORA/GEMMA
− NORA/GEMMA schrijft een architectuur voor
om ervoor te zorgen dat overheden onderling
informatie kunnen uitwisselen.
i-NUP
− i-NUP formuleert een aantal voorzieningen dat
moet worden gerealiseerd: frontoffice,
basisregistratie en hulpmiddelen voor
uitwisseling van informatie tussen overheden;
− i-NUP schrijft negentien bouwstenen voor die
nodig zijn om het voorgaande te realiseren. Een
van de bouwstenen is Webrichtlijnen fase 2,
kwaliteitsrichtlijnen voor de gemeentelijke
website.

Tabel 1.0 Landelijke kaders digitale dienstverlening in drie verschillende lagen.
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De gemeente Noordoostpolder neemt de landelijke kaders onverkort over. De landelijke
kaders zijn echter in onvoldoende mate evalueerbaar opgesteld voor de beoogde
maatschappelijke effecten (laag 1 tabel 1.0) en de uitvoeringsprestaties (laag 2 tabel 1.0).
Op veel onderdelen zijn zij algemeen en abstract van aard en onvoldoende helder. Deze
kaders bieden onvoldoende roer voor de lokale ontwikkeling en uitvoering van digitale
dienstverlening.
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Voorbeelden van landelijke kaders die in onvoldoende mate helder en evalueerbaar zijn
opgesteld:
1. Betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen (zie laag 1 tabel 1.0).
Wat is precies betere dienstverlening? Met welke digitale producten zal dat worden
gerealiseerd en wanneer?
2. Lastenvermindering voor burgers, bedrijven en instellingen (zie laag 1 tabel 1.0). Wat
is lastenvermindering, hoeveel en wanneer?
3. De beschikbaarheid van meer dan 65% van de producten digitaal (laag 2 tabel 1.0).
65% van welke producten? Als dat 65% is van gemeentelijke dienstverlening wat is
dan precies gemeentelijke dienstverlening? Wat is digitaal? Is een formulier wat kan
worden gedownload digitale dienstverlening, of is het de bedoeling dat een product
volledig digitaal van aanvraag tot betaling en levering wordt aangeboden?
Op enkele onderdelen na ontbreekt het binnen de gemeente aan een lokale vertaling van
de landelijke kaders en precisering ten aanzien van beoogde maatschappelijke effecten en
uitvoeringsprestaties (de lagen 1 en 2 van tabel 1.0). Er is daarmee binnen de gemeente
geen vastgestelde visie en ambitie die in voldoende mate evalueerbaar is.
Op die onderdelen waar wel een lokale vertaling is gemaakt, gaat dat via de programmabegrotingen van de gemeente. Dat draagt bij aan de evalueerbaarheid, maar dit is nog
onvoldoende ontwikkeld want het behelst nog niet alle landelijke kaders met betrekking
tot de beoogde maatschappelijke effecten en uitvoeringsprestaties.
Voorbeelden zijn:
− De programmabegrotingen over de jaren 2010 t/m 2014. Deze bevatten normen voor
het aantal beschikbare digitale producten (laag 2 van tabel 1.0), in verhouding tot het
totaal aantal beschikbare producten uit de producten en diensten catalogus van de
gemeente. Zo stellen de programmabegrotingen van 2010 en 2013 als norm dat
respectievelijk 65% en 80% van de producten van de producten en diensten catalogus
digitaal beschikbaar moeten zijn.
− De programmabegrotingen van 2011 en 2012 bevatten doelen voor de digitale
dienstverlening op laag 2 van tabel 1.0. Deze doelen zijn echter ook in veel gevallen
onvoldoende mate evalueerbaar geformuleerd. Bijvoorbeeld: ‘een optimale inzet en
beheer van het digitaal loket’ of ‘uitbreiding aanbod digitale transacties’. Wat is
precies optimaal, hoeveel digitale transacties en voor welke doelgroepen?
− De programmabegrotingen over de jaren 2010 t/m 2014. De gemeente benoemt geen
enkel gewenst effect als het gaat om lastenvermindering voor bewoners en bedrijven
(laag 1 van tabel 1.0).
Gaandeweg worden vanaf 2013 beoogde maatschappelijke effecten en
uitvoeringsprestaties steeds concreter, en in meerdere mate ook evalueerbaar
geformuleerd. In de programmabegroting van 2014 worden voor de eerste keer
evalueerbare indicatoren gepresenteerd met betrekking tot maatschappelijk
effectmetingen19 voor het digitale loket (zie onderstaande tabel). Dit sluit aan op laag 1
van tabel 1.o ‘betere dienstverlening aan burgers’. Ook wordt het uitbreiden van het
19

De gemeente doet in 2014 mee aan de Benchmark Publiekszaken van de VNG.
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aantal e-diensten benoemd (laag 2 tabel 1.0), voorheen werd vooral in abstracte termen
gesproken, zoals het inrichten van een ‘volwaardig digitaal loket’.
Indicator (Benchmark Publiekszaken VNG)
1.
2.
3.

Klanttevredenheid balie.
Klanttevredenheid telefonie.
Klanttevredenheid digitaal.

2013

2015

2017

7,8
7,4
6,9

8,0
7,8
7,5

8,0
8,0
8,0

Tabel 1.1 Indicatoren in de programmabegroting 2014
In de recente strategienota (juni 2014) van het directieteam ‘Wij zijn aan zet. Strategie en
visie ambtelijke organisatie gemeente Noordoostpolder’ wordt veel meer dan voorheen
gepreciseerd wat onder dienstverlening wordt verstaan. Het directieteam verwacht
namelijk dat het digitale loket vooral een rol speelt bij de gestandaardiseerde
dienstverlening. Met deze nota is er een document beschikbaar waarin de lokale visie en
ambitie met betrekking tot (digitale) dienstverlening is verwoord.
Gestandaardiseerde dienstverlening
Hieronder verstaat de gemeente het leveren van producten, zoals paspoort, rijbewijs
en uittreksel.
Bron: strategienota ‘Wij zijn aan zet. Strategie en visie ambtelijke organisatie
gemeente Noordoostpolder’.
In het voorgaande is vooral aandacht besteed aan beoogde maatschappelijke effecten en
uitvoeringsprestaties, de eerste twee lagen van de tabel. In de programmabegroting 2010
wordt ook aandacht besteed aan de voorwaarden (laag 3 van tabel 1.0). In die begroting
geeft de gemeente aan het Nationaal Uitvoerings Programma (i-NUP) te volgen. Dat is
een belangrijk kader of roer voor de ontwikkeling en uitvoering van digitale
dienstverlening. Dat kader is wel in voldoende mate evalueerbaar opgesteld want het
preciseert de voorzieningen die moeten worden gerealiseerd en de benodigde ICTbouwstenen die nodig zijn om de dienstverlening te digitaliseren.
Gemeenschappelijk beeld van digitale dienstverlening
In de schriftelijke documentatie is in onvoldoende mate sprake van een
gemeenschappelijk beeld tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Het ontbreekt
binnen de gemeente aan een door de raad en het college vastgestelde visie over digitale
dienstverlening. Ook blijkt uit interviews dat de beelden en opvattingen ten aanzien van
digitale dienstverlening uiteen lopen. Een voorbeeld is het onderwerp ‘kanaalsturing’, zie
onderstaande kader.
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Verschillende beelden en opvattingen over kanaalsturing.
Het inzetten van middelen om klanten te verleiden naar de meest effectieve en efficiënte
kanalen gegeven de klantvraag
Bron: Novay, het voormalige Telematica Instituut.
Conform de landelijke kaders, is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Zie laag 2
tabel 1.0 ‘het internet is het dominante kanaal voor dienstverlening aan burgers,
bedrijven en instellingen’.
De gemeente Noordoostpolder kiest lokaal een andere positie: de kanalen zijn
gelijkwaardig. De gemeente past geen specifieke sturing toe op een van de kanalen. Dit
uitgangspunt is te vinden in verschillende stukken zoals: het kwaliteitsplan uit 2005, het
eenheidsplan UPD, en het inrichtingsplan KCC 2010/2011. De laatste twee plannen zijn
gebaseerd op het businessmodel 2012, dat door het college is vastgesteld in 2009 en in
de raad is gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de gemeente verwacht dat langzamerhand,
dus zonder specifieke sturing, er steeds meer digitaal gedaan zal worden.
(bron: ambtelijke verificatie van het conceptrapport van bevindingen).
Uit gesprekken blijkt dat de ambtelijke organisatie inderdaad uit gaat van de
gelijkwaardigheid van kanalen. Geen van de kanalen heeft de voorkeur. Kanaalsturing
wordt ambtelijk geassocieerd met het niet meer aanbieden van verschillende
toegangsmogelijkheden. Tijdens de groepsinterviews wijzen respondenten op het feit
dat niet alle bewoners de wens en het vermogen hebben om digitale hulpmiddelen te
gebruiken. Het toepassen van kanaalsturing wordt daarom kritisch bekeken. Op het
niveau van de raad en het college ziet men duidelijk mogelijkheden voor
efficiencywinst. Hier wordt kanaalsturing meer beleefd als het ‘verleiden’ van de klant
om te kiezen voor het digitale kanaal.
Bron: groepsinterviews ambtelijke organisatie en gesprek portefeuillehouder en
vertegenwoordiging raad.

1.2 Aansluiting op (toekomstige) ontwikkelingen
Deze paragraaf behandelt deelvraag A2.
TOEGEPASTE NORM
e. De visie en ambitie spelen in op toekomstige ontwikkelingen.
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Ontwikkelingen ten aanzien van de landelijke kaders voor digitale dienstverlening
Ten aanzien van de landelijke kaders zijn er verschillende ontwikkelingen. Die richten
zich vooral op de tweede laag van tabel 1.0 ‘beoogde uitvoeringsprestaties’. De bestaande
landelijke kaders blijven daarbij ongewijzigd, maar vanaf 2014 worden daar twee
landelijke kaders aan toegevoegd:
1. Visiebrief digitale overheid van minister Plasterk
− burgers kunnen alle aanvragen digitaal versturen en alle berichten van de
overheid digitaal ontvangen;
− burgers kunnen veilig digitaal zaken doen met de overheid.
2. Overheidsbrede dienstverlening 2020
− dienstverlening moet zoveel als mogelijk op maat;
− digitale dienstverlening daar waar het kan, persoonlijke dienstverlening waar het
moet.
Op de eerste laag ‘beoogde maatschappelijke effecten’ zijn er geen landelijke
ontwikkelingen. De inhoud van de landelijke visie op dienstverlening blijft ongewijzigd,
te weten (1) betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen, (2) transparante
dienstverlening en (3) lastenvermindering voor burgers, bedrijven en instellingen. Ook op
de derde laag ‘de voorwaarden’ zijn geen ontwikkelingen.
Ontwikkelingen op andere (beleids) terreinen
Naast ontwikkelingen ten aanzien van de landelijke kaders voor digitale dienstverlening
zijn er nog andere relevante ontwikkelingen. In de recente strategienota van het
directieteam ‘Wij zijn aan zet. Strategie en visie ambtelijke organisatie gemeente
Noordoostpolder’ worden deze benoemd:
1. Bezuinigingen;
2. Decentralisatie van taken in het sociale domein;
3. Samenwerking.
HOE SPEELT DE GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER HIEROP IN?
De gemeente speelt deels in op de voorgaande ontwikkelingen, want:
− Er is meer aandacht voor informatiebeveiliging. Zo is sinds 1 januari 2013 de
Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten actief20. Deze dienst ontwikkelt
richtlijnen voor informatiebeveiliging, en levert op dit onderwerp ondersteuning aan
gemeenten. Gemeente Noordoostpolder speelt hier op in door deelname aan verplichte
DigiD audits en een ICT-beveiligingsplan.
− In de recente strategienota van het directieteam ‘Wij zijn aan zet. Strategie en visie
ambtelijke organisatie gemeente Noordoostpolder’ wordt gesproken over het concept
van ‘passend organiseren’. De portefeuillehouder is opdrachtgever van de
ontwikkeling van de visie ‘passend organiseren’. De visie is nog niet vastgesteld door
20

De informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten is een initiatief van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en richt zich onder andere op richtlijnen voor
informatiebeveiliging.
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de raad en het college. Het concept houdt in dat de gemeente haar dienstverlening wil
aanpassen aan de context waarbinnen deze plaatsvindt. Werken vanuit de mens, en
niet vanuit regels of systemen. Hiermee wordt aangesloten op ‘Overheidsbrede
dienstverlening 2020’. In deze visie is dienstverlening op maat belangrijk en de
behoefte van inwoners staat centraal. Dit in plaats van het landelijke kader E-Overheid
waarin vooraf wordt bepaald dat gemeenten 34 producten digitaal beschikbaar moeten
stellen (zie tabel 1.0/laag 2 uitvoeringsprestaties).
− Er wordt door de gemeente Noordoostpolder geen verbinding gelegd tussen de
thema’s bezuinigingen, decentralisatie van taken in het sociale domein, samenwerking
en een mogelijke bijdrage van digitale dienstverlening. Zoals gesteld in de genoemde
strategienota verwacht het directieteam dat digitale dienstverlening vooral een rol
speelt bij de gestandaardiseerde dienstverlening, zoals het leveren van een paspoort.
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2. Uitvoering en middelen
DEELVRAGEN
B1 Welke vormen van digitale dienstverlening bood de gemeente Noordoostpolder in de
onderzoeksperiode aan, in relatie tot dienstverlening in algemene zin?
B2 In welke mate is digitale dienstverlening in de werkprocessen van de gemeente
geïntegreerd, in relatie tot dienstverlening in algemene zin?
B3 Welke middelen waren in de onderzoeksperiode beschikbaar voor digitale
dienstverlening, in relatie tot dienstverlening in algemene zin?
B4 Welke investeringen zijn er gedaan vanaf 1 januari 2011 tot juni 2014 en hoeveel
investeringen staan er in de nabije toekomst nog op de rol?

Kernbevindingen per deelvraag en toepassing van het normenkader
B1 De gemeente biedt de volgende vormen van digitale dienstverlening, deels conform de
eigen gestelde doelen aan. Het gaat hierbij om de tweede laag van tabel 1.0
uitvoeringsprestaties:
− Alle bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen, dit is conform de eigen
doelstelling.
− Er zijn 86 digitale producten gerealiseerd in de periode 2010 t/m medio 2014.
Dat is 27% van de producten en dienstencatalogus van de gemeente. Hiermee is
de landelijke norm van 65% niet gehaald. De gemeente Noordoostpolder wijkt
daarbij niet af van het merendeel van de gemeenten.
− De gemeente heeft t/m medio 2014 minstens 31 digitale producten gerealiseerd
van de landelijke top 34 lijst. Deze 31 producten bevinden zich op niveau 3,
niveau 2 en het Omgevingsloket Online. Daarmee is dit doel nagenoeg
gerealiseerd.
− Er moet worden opgemerkt dat de uitvoeringsplannen van de gemeente geen
doelen bevatten ten aanzien van de aard van de te realiseren digitale producten en
de fasering daarvan. Daarom is niet te bepalen of de uitvoering conform een
vooraf bepaald tijdsplan is verlopen. Door het ontbreken van fasering is het ook
niet mogelijk te bepalen of het plan actueel is.
Ook vult de gemeente de voorwaarden in die nodig zijn om digitale diensten te
kunnen verlenen. Het gaat hierbij om de derde laag van tabel 1.0 voorwaarden. De
voorwaarden die de gemeente moet invullen zijn nagenoeg conform de landelijke
kaders gerealiseerd, die onverkort zijn overgenomen door de gemeente in de
uitvoeringsplannen:
− De gemeentelijke informatiearchitectuur en functionaliteit is geheel ingericht
conform de NORA/GEMMA architectuur. Het uitvoeringsplan is daarmee geheel
gerealiseerd.

30

−

−

45% van de i-NUP bouwstenen is geïmplementeerd. Dat is in lijn met de
uitvoeringsplannen en de gemeente Noordoostpolder loopt hiermee voor op
gemeenten uit dezelfde grootteklasse.
De website is het platform waarlangs de digitale dienstverlening wordt
aangeboden. De website voldoet niet aan het gewenste kwaliteitsniveau, te weten
de landelijke norm Webrichtlijnen fase 2 (zie deel III, bijlage 3). Daarmee
voldoet de gemeente niet aan haar uitvoeringsplan.

B2 Digitale dienstverlening is nog niet volledig geïntegreerd in de werkprocessen, want:
− 86 digitale producten zijn gerealiseerd in de periode 2010 t/m medio 2014
(kernbevinding B1). Daarvan worden 37 digitale producten na een digitale
aanvraag in de opvolgende werkprocessen wel digitaal verwerkt, maar voor de
overige digitale producten is de verwerking na aanvraag nog handmatig.
− Er zijn nog organisatorische en technische belemmeringen die moeten worden
opgeheven om burgers de mogelijkheid te bieden hun (aan)vraag via het
persoonlijke portaal MijnOverheid te volgen.
B3 Voor de periode 2010 t/m 2013 heeft de gemeente een budget beschikbaar gesteld van
€ 588.500,- op jaarbasis voor dienstverlening. Door het ontbreken van een
verbijzondering van deze naar digitale dienstverlening is niet met zekerheid vast te
stellen welk budget daarvoor beschikbaar is. Wel is vast te stellen dat dit tussen
€ 230.500,- en € 588.500,- moet liggen, exclusief ICT-hardware investeringen. Dat is
tussen € 5,- en € 12,77 per inwoner per jaar. In 2014 is er wel een volledige
verbijzondering van beschikbaar gestelde middelen naar digitale dienstverlening. Het
budget voor digitale dienstverlening is in dat jaar € 414.000,-, exclusief ICT-hardware
investeringen. Dat is € 8,98 per inwoner per jaar.
B4 Vanaf 1 januari 2015 is er geen nieuw budget gereserveerd voor investeringen, want
het programma Dienstverlening is in 2014 beëindigd. Dat is opmerkelijk want: (1) de
landelijke kaders hebben een planningshorizon tot 2020, (2) de gemeente heeft nog
niet haar ambities geheel gerealiseerd en (3) er is een nieuw driejarig Programma
Dienstverlening en Digitalisering gestart.
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2.1 Uitvoeringplan en realisatie van digitale producten en diensten
Deze paragraaf behandelt deelvraag B1.
TOEGEPASTE NORMEN
a. Er is een uitvoeringsplan wat in lijn ligt met de visie en ambities van de gemeente.
b. Het uitvoeringsplan omvat een fasering van digitale producten en diensten. Het is
actueel en biedt een heldere doorkijk naar wat nog gedaan moet worden, voor 2014 en
in de nabije toekomst.
c. Digitale producten en diensten zijn conform het uitvoeringsplan gerealiseerd
(uitvoeringsprestaties).
d. Gevolgen van het stopzetten van Dimpact zijn adequaat verwerkt in nieuwe plannen en
uitvoering.

De uitvoeringsplannen
Alle uitvoeringsplannen voor de periode 2010 – 2013 bevatten een opbouw en fasering
die aansluit op de landelijke kaders en zijn actueel. De uitvoeringsplannen liggen
daarmee in lijn met de visie en ambities van de gemeente, want de gemeente volgt
immers onverkort de landelijke kaders. Door het ontbreken van een vertaling van de
landelijke kaders naar lokale ambities zijn er echter twee tekortkomingen in de
uitvoeringsplannen:
−

−

In de plannen worden de te digitaliseren producten niet gepreciseerd en niet
gefaseerd. Het is niet helder welke digitale producten en diensten op welk moment
beschikbaar komen. Dit met uitzondering van de bestemmingsplannen.
In de plannen wordt niet toegewerkt naar internet als voorkeurskanaal.

Een van de uitvoeringsplannen is een projectplan uit 2010, onder de titel ‘Dienstverlening
op peil’. Het plan biedt zicht op de voorwaarden (laag 3 tabel 1.0) die de gemeente moet
invullen voor het beschikbaar stellen van digitale producten. Twee voorwaarden moet de
gemeente conform dat plan invullen, zie onderstaande kader.
DE VOORWAARDEN DIE MOETEN WORDEN INGEVULD (ZIE OOK TABEL 1.0/LAAG 3 UIT
PARAGRAAF 1.1)
1. De NORA/GEMMA architectuur. NORA/GEMMA schrijft een architectuur voor om
ervoor te zorgen dat overheden onderling informatie kunnen uitwisselen.
2. De negentien bouwstenen van i-NUP. De bouwstenen zijn voorzieningen die moeten
worden gerealiseerd zoals frontoffice, basisregistratie en hulpmiddelen voor uitwisseling
van informatie tussen overheden. Een van de bouwstenen is ook de gemeentelijke
website waarvoor de kwaliteitsrichtlijnen ‘Webrichtlijnen fase 2’zijn opgesteld.
Zie voor nadere informatie bijlage 1 Samenvatting landelijke kaders.
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De realisatie van uitvoeringsplannen
Als eerste behandelen we de realisatie van beoogde uitvoeringsprestaties
(laag 2 van tabel 1.0). In de periode 2010 – 2014 zijn er verschillende digitale producten
gerealiseerd. Deze worden in de onderstaande tabel 2.1 gepresenteerd. In deze tabel
wordt de mate waarin een product is gedigitaliseerd aangeduid met drie niveaus, te weten:
Niveau 1:

betekent dat de gemeente via het digitale loket uitsluitend informatie
verstrekt.

Niveau 2:

betekent dat het mogelijk is om via het digitale loket formulieren te
downloaden of op de website formulieren digitaal in te vullen en in te
zenden, gericht op het aanvragen van producten of het wijzigen van bij de
gemeente aanwezige gegevens. De afhandeling gebeurt verder nog
handmatig. De gegevens uit een dergelijk formulier worden namelijk
handmatig ingevoerd in de systemen van de werkprocessen die volgen.

Niveau 3:

betekent dat de gemeente het mogelijk maakt om een aanvraag of
wijziging voor een product via het digitale loket in te dienen. De
vervolgacties voor de afhandeling zijn digitaal. De ingediende informatie
wordt op een geautomatiseerde wijze verwerkt in de systemen van de
werkprocessen die volgen. Deze vorm van digitale diensten wordt ook wel
e-diensten genoemd.

De belangrijkste bevindingen uit tabel 2.1 zijn:
− Ten aanzien van digitale producten beschikbaar op niveau 2 en 3 via de website
(respectievelijk 16 en 10 stuks) en het Omgevingsloket Online (14 stuks) zijn over de
periode t/m 2013 in totaal 40 producten gerealiseerd. Dat is 13% van het totaal aantal
producten van de producten en dienstencatalogus. Daarmee heeft de gemeente het
uitvoeringsdoel niet gehaald. Conform de landelijke kaders zou de gemeente immers
65% digitaal beschikbaar moeten stellen (zie paragraaf 1.1/tabel 1.o/laag 2 beoogde
uitvoeringsprestaties). Voor de periode t/m medio 2014 is de beschikbaarheid van
digitale producten op niveau 2 en 3 via de website en het Omgevingsloket Online
respectievelijk 29, 37 en 20 stuks. In totaal 86 stuks. Dat is 27% van het totaal aantal
producten van de producten en dienstencatalogus. Ook dat is aanzienlijk minder dan
de landelijke norm van 65%. Hierin wijkt de gemeente overigens niet af van het
merendeel van de gemeenten die soortgelijke doelstellingen nastreven in deze
periode21. Veel gemeenten moesten gaandeweg constateren dat deze landelijke
doelstelling veel te ambitieus was gesteld.
21

De onderzoeker is gedurende een periode actief geweest als I-coach voor de VNG/KING.
Gedurende die periode heeft de onderzoeker inzage gehad in de stand van zaken bij circa 20
gemeenten die dezelfde doelstellingen hadden als de gemeente NoordOostpolder, namelijk
65% van de producten digitaal. Ook die gemeenten hebben bij lange na niet deze doelstelling
kunnen realiseren.
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− Anderzijds stelt de landelijke norm ook dat een lijst van top34 producten digitaal
beschikbaar moeten zijn. Daarvan heeft de gemeente er t/m medio 2014 minstens 31
gerealiseerd. Deze producten bevinden zich op niveau 3, niveau 2 en het
Omgevingsloket Online. Daarmee is 91% van dat uitvoeringsdoel gerealiseerd.
(bronnen: website, aangeleverde lijst door webbeheerder van de gemeente en
verificatie middels interview met de webbeheerder).
− Aan de uitvoeringsdoelstellingen ten aanzien van het digitaal beschikbaar stellen
van omgevingsplannen is wel voldaan. Alle bestemmingsplannen zijn digitaal te
raadplegen.
− De aard van niveau 3 producten wat aangeboden wordt, correspondeert met het
gemiddeld aanbod van gemeentelijk Nederland. Veelgevraagde producten als
meldingen en uittreksels maken deel uit van het aanbod.
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Realisatie

2010 - 2013

t/m medio 2014

Totaal aantal producten van de gemeente, zowel digitaal als niet-digitaal 301

318

aan te vragen of te wijzigen.
Dit is niet enkel een optelling van de onderstaande producten, in dit
totaal zitten ook niet-digitale producten.
Bron: Product Diensten Catalogus van de gemeente NO.

Bestemmingsplannen

Alle bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen.

Beschikbare producten via het Omgevingsloket Online (OLO)

14 (A)

20 (A’)

10 (B)

37 (B’)

16 (C)

29 (C’)

247

259

Verplichte voorziening waarin alle vergunningen ingediend kunnen
worden.

Beschikbare producten op niveau 3: betekent dat de gemeente het
mogelijk maakt om een aanvraag of wijziging voor een product via het
digitale loket (website) in te dienen. De vervolgacties voor de
afhandeling zijn digitaal. De ingediende informatie wordt op een
geautomatiseerde wijze verwerkt in de systemen van de werkprocessen
die volgen. Deze vorm wordt ook wel e-diensten genoemd.

Beschikbare producten op niveau 2: betekent dat het mogelijk is om via
het digitale loket formulieren te downloaden of op de website
formulieren digitaal in te vullen en in te zenden, gericht op het
aanvragen van producten of het wijzigen van bij de gemeente
aanwezige gegevens. De afhandeling gebeurt verder nog handmatig. De
gegevens uit een dergelijk formulier worden namelijk handmatig
ingevoerd in de systemen van de werkprocessen die volgen.

Beschikbare producten op niveau 1.
Niveau 1 betekent dat de gemeente via het digitale loket uitsluitend
informatie verstrekt.
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Aantal digitale producten

A+B+C = 40 stuks

A+B+C = 86 stuks

Het aantal digitale producten wordt uitgedrukt in het percentage van

Dat is 13% van het totaal

Dat is 27% van het to

het totaal aantal producten van de gemeente. De gemeente stelt

aantal producten (301).

producten (318).

1.

Melding schade burger

1.

Huur sportaccom

2.

Bezwaarschrift indienen

2.

Klacht indienen

Opmerkingen:

3.

Indienen klacht

3.

Melding doorge

−

De hierna genoemde producten zijn exclusief de producten die

4.

Verhuizing doorgeven

4.

Verhuizing door

digitaal kunnen worden aangevraagd of gewijzigd via het

5.

Uittreksel GBA aanvragen

5.

Aansprakelijkste

Omgevingsloket Online of het WOZ/belastingportaal.

6.

ID kaart afspraak maken

6.

Naamgebruik ve

Er zijn 28 producten, die allemaal onder noemer online afspraak

7.

Afspraak maken paspoort

7.

Uittreksel basisr

maken vallen. Bij de realisatie staat online afspraak maken als één

8.

Afspraak maken rijbewijs

product genoemd. Dat zijn er dus 28.

9.

Aanvraag WMO

Dit zijn producten beschikbaar via het Omgevingsloket Online en
producten op niveau 3 en niveau 2.

hiervoor een norm. De gemeente volgt hierbij de landelijke kaders,
namelijk 65%.

Beschikbare producten op niveau 3

−

personen
8.

Uittreksel Burge

9.

Verzoek tot geh

voorzieningen
10.

aanvragen

Melding openbare ruimte

persoonsgegeve
10.

−
Tabel 2.1 Overzicht van aard en omvang van de digitale dienstverlening over de periode
2010-2014. Bron: webbeheer gemeente Noordoostpolder
Als laatste behandelen we hieronder de realisatie van voorwaarden (laag 3 tabel 1.0), die
de gemeente conform haar uitvoeringsplannen moet invullen. Waarbij de gemeente in de
uitvoeringsplannen onverkort de landelijke kaders volgt. Dit zijn de NORA/GEMMMA
architectuur en de negentien bouwstenen van het i-NUP.
REALISATIE VAN DE NORA/GEMMA ARCHITECTUUR
Uit de documenten waarin de gemeentelijke architectuur is beschreven blijkt dat de
functionaliteit is ingericht conform de gemeentelijke NORA/GEMMMA - architectuur.
Het landelijke kader is daarmee geheel gerealiseerd. Daarbij wordt opgemerkt dat op de
weg er naar toe een cruciale hindernis moest worden genomen, zie het onderstaande
kader.
37

Online afspraak

Tot en met 2013 is de architectuur door de gemeente Noordoostpolder gerealiseerd door
deelname aan het samenwerkingsverband ‘Dimpact’. Daarmee beoogde de gemeente
om een informatiearchitectuur en de functionaliteiten in huis te halen die
corresponderen met de landelijke kaders. In het projectjaarplan van 2011 wordt
geconstateerd dat het inrichten van een digitaal loket met Dimpact veel tijd en eigen
ambtelijke capaciteit vergt. Ook biedt Dimpact niet de functionaliteit die de gemeente
zoekt. Als voorbeeld:
− In 2012 kiest de gemeente ervoor om haar belastingloket buiten de samenwerking te
organiseren.
− De gemeente Noordoostpolder heeft behoefte aan het uitvoeren van agrarische
taxaties maar bij de andere deelnemende gemeenten is dat geen gewenste optie.
− De prestaties van het medewerkersportaal blijken niet optimaal.
De gemeente besluit uiteindelijk afscheid te nemen van de samenwerking.
“De markt was nog niet rijp voor het invullen van de gevraagde functionaliteiten. De
gemeentelijke samenwerkingsverbanden die werden gestart (Dimpact, GovUnited),
brachten gemeenten in een oneigenlijke rol van softwareontwikkelaar, en bleken lastig
aan te sturen.”
Bron: interview
Voor het verlaten van Dimpact is door de ambtelijke organisatie een businesscase
ontwikkeld. In de businesscase is gekozen voor een combinatie van systemen (Centric
midoffice en Greenvalley CMS). De ‘gaten’ die in de informatiearchitectuur ontstonden
bij het verlaten van Dimpact zijn daarmee gedicht.
De gemeente is erin geslaagd om de overgang van Dimpact goed te laten verlopen,
want bewoners hebben geen last gehad van de overgang. Dat blijkt uit tabel 2.1:
− de beschikbaarheid van niveau 3 producten is gelijk gebleven, wel is de
productsamenstelling gewijzigd;
− de beschikbaarheid van niveau 2 producten is uitgebreid.

REALISATIE VAN DE BOUWSTENEN VAN HET I-NUP
De realisatie van de bouwstenen van het i-NUP (zie deel III, bijlage 3 voor een nadere
toelichting op de bouwstenen) ligt ook in lijn met het uitvoeringsplan van de gemeente.
Medio 2014 zijn 45% van de bouwstenen geïmplementeerd22.
Hiermee loopt Noordoostpolder voor op gemeenten van dezelfde grootteklasse, want in
die gemeenten is gemiddeld 41% van de bouwstenen geïmplementeerd23.

22

Bron: benchmarkinstrument ‘Waarstaatjegemeente ’ van de VNG, is te zien dat op de
peildatum van 30 juni 2014 45% van de bouwstenen zijn geïmplementeerd.
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Ter illustratie de gemeente Noordoostpolder als koploper: invoering van de
Berichtenbox van MijnOverheid.
De gemeente maakt deel uit van de kopgroep die deze bouwsteen als eerste in gebruik
neemt. Klanten krijgen bericht dat zij hun paspoort moeten verlengen en kunnen hun
aanslag WOZ inzien.

Een van de bouwstenen van i-NUP is de gemeentelijke website waarvoor de kwaliteitsrichtlijnen ‘Webrichtlijnen fase 2’ zijn opgesteld. Uit de in dit onderzoek gehouden
praktijktest (zie deel III bijlage 2 maar ook bijlage 3 voor realisatie i-NUP bouwstenen)
blijkt de website niet geheel te voldoen aan deze richtlijnen. In dit onderzoek is de
website overigens niet getoetst aan alle richtlijnen van de ‘Webrichtlijnen fase 2’, dat valt
buiten het kader van dit onderzoek. Daarom hieronder enkel zaken die in dit onderzoek
zijn opgevallen, en afwijken van de gestelde richtlijnen:
− de zoekmachine is ingericht op het goed afvangen van typefouten. Bij het invoeren
van een foutief gespelde zoekterm (bijvoorbeeld: ‘paspoord’) krijgt een bezoeker
niet het gewenste resultaat. Wordt dezelfde term ingevoerd in een gangbare
zoekmachine zoals Google, dan komt een bezoeker wel in één keer terecht op de
juiste pagina van de website. Deze zoekmachine corrigeert namelijk automatisch de
gemaakte fout.
− de website past zich niet aan bij raadplegen via een telefoon of een ander klein
beeldscherm, zogenaamd ‘responsive design’. Op sommige plekken is de tekst
daardoor ook slecht leesbaar.
Daarmee is het uitvoeringsplan van de gemeente op dit punt niet geheel gerealiseerd,
want de gemeente volgt immers op dit punt onverkort de landelijke kaders te weten
‘Webrichtlijnen fase 2’ (zie paragraaf 1.1/tabel 1.0/laag 3 voorwaarden).

23

Bron: benchmarkinstrument ‘Waarstaatjegemeente’ van de VNG.
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2.2

Integratie met werkprocessen

Deze paragraaf behandelt deelvraag B2.
TOEGEPASTE NORM
e. Digitale dienstverlening is geïntegreerd in de werkprocessen.

De tien beschikbare producten op niveau 3 uit tabel 2.1 worden ook in de werkprocessen
digitaal verwerkt. Dat betekent dat aanvragen voor deze producten vanaf de website
zonder menselijke tussenkomst in de werkvoorraad van behandelaars terecht komen.
De producten op niveau 2 uit tabel 2.1 zijn weliswaar door bewoners voor een deel
digitaal aan te vragen maar de verwerking daarvan is nog handmatig. Voor deze
producten geldt dat zij door de medewerkers van het team ‘Documentaire
Informatievoorziening’ handmatig worden ingeboekt, en vervolgens in het werkproces
worden gebracht bij de behandelaars. Voor afnemers van deze producten oogt de
gemeente digitaal aan de poort, maar de afhandeling is nog een mengvorm van digitaal en
handmatig.
Uit gesprekken met de ambtelijke organisatie blijken nog een aantal aandachtspunten
aanwezig omtrent de integratie van digitale dienstverlening in de werkprocessen. Die
hebben met name te maken met de invoering van ‘zaakgericht werken’ (zie deel III
bijlage 6 voor toelichting op dit begrip), als voorwaarde voor het tonen van de voortgang
van aangevraagde producten via het persoonlijke portaal ‘MijnOverheid’24. De volgende
belemmeringen moeten nog worden opgeheven, te weten:
1. Het Publiekscentrum en de afdeling Werk, Inkomen en Zorg zijn nog niet volledig
aangesloten op het zaaksysteem van de gemeente;
2. De gemeente kan voor een zaak nog niet met één zaaknummer werken. De
mogelijkheden voor het klantcontactcentrum om de status van zaken te volgen is
hierdoor beperkt. Reden is dat verschillende systemen nog niet aan elkaar verbonden
zijn. Bijvoorbeeld midoffice - zaaksysteem en frontoffice - vakapplicaties. Met
uitzondering van de rechtstreekse koppeling tussen de vergunningenapplicatie en het
zaaksysteem.
3. Niet alle medewerkers hebben het principe van zaakgericht werken geheel onder de
knie. De werkwijze van zaakgericht werken heeft nog extra aandacht nodig. Zo
gebeurt het bijvoorbeeld dat stukken die horen bij een ‘beroep op een bezwaar’, door
behandelaars binnen het proces ‘bezwaar’ worden geregistreerd. In zo’n geval zou een
nieuwe werkproces gestart moeten worden. De behandelstappen en termijnen voor het

24

Het werken met ‘zaken’ is een voorwaarde om burgers de mogelijkheid te bieden de
behandeling van hun (aan)vraag via het persoonlijke portaal MijnOverheid (zie verder deel III,
bijlage 6 voor een toelichting op de begrippen.
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bewaren van de stukken voor beroep of voor bezwaar zijn namelijk verschillend. Dit
soort principes zijn nog onvoldoende breed bekend binnen de ambtelijke organisatie.

2.3 Beschikbaar gestelde middelen
Deze paragraaf behandelt deelvragen B3 en B4.
TOEGEPASTE NORM
f. De beschikbaar gestelde financiële middelen staan in verhouding tot het ambitieniveau
van de gemeente en de financiële middelen worden conform het uitvoeringsplan
uitgeput.

Over de jaren 2010 t/m 2013 ontbreekt het in de begrotingen aan een volledige
verbijzondering van financiële middelen bestemd voor dienstverlening naar middelen die
specifiek bestemd zijn voor digitale dienstverlening. In dit onderzoek hebben we wel
kunnen bepalen (zie onderstaande toelichting) dat op basis van de financiële gegevens de
beschikbare middelen voor digitale dienstverlening liggen tussen een bedrag van
€ 230.500,- en € 588.500,-. Dat is tussen € 5,- en € 12,77 per inwoner per jaar.
Door het ontbreken van een volledige verbijzondering is het niet mogelijk om aan de
hand van de financiële begrotingen te bepalen of de beschikbaar gestelde middelen voor
digitale dienstverlening in verhouding staan tot het ambitieniveau van de gemeente.
Wel valt op basis van andere invalshoeken en bronnen af te leiden dat de beschikbare
financiële middelen voldoende waren (en nog zijn) om de uitvoeringsplannen ten aanzien
van digitale dienstverlening te realiseren. Indicaties daarvoor zijn:
1. Uit gesprekken met de ambtelijke organisatie blijken de financiële middelen niet
belemmerend voor de realisatie van het ambitieniveau van de gemeente.
2. Uit stukken zoals jaarrapportages, verslagen, projectjaarplannen et cetera blijkt geen
melding van substantiële financiële belemmeringen en/of overschrijdingen.
3. Bij substantiële belemmeringen, zoals het verlaten van Dimpact, wordt het budget
aangevuld.
In 2014 is het beschikbare budget wel verbijzonderd naar digitale dienstverlening. Er is
een bedrag van € 414.000,- beschikbaar gesteld. Dat is € 8,98 per inwoner per jaar.
Medio 2014 is circa 61% van dit budget nog niet benut.
Toelichting
De onderstaande tabel 2.2 presenteert de door de raad gereserveerde bedragen voor de
jaren 2010 t/m 2013 voor dienstverlening. In totaal is voor die periode per jaar €
588.500,- beschikbaar. Dat is € 12,77 per inwoner per jaar. Hiervan reserveert de raad in
de begroting € 275.000,- voor de uitvoering van het project Dienstverlening en € 50.000,voor opbouw van het klantcontactcentrum. Het budget voor deze posten is echter niet
verbijzonderd naar digitale dienstverlening. Ook is in de administratie van de gemeente
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de uitputting niet verbijzonderd25. Het budget voor het lidmaatschap van Dimpact is
€ 230.500,- op jaarbasis. Dat is € 5,- per inwoner per jaar. Dit is wel geheel toe te rekenen
aan digitale dienstverlening. Daarnaast is in de jaren 2010 t/m 2013 ook voorzien in
financiële middelen met betrekking tot vervanging van ICT-hardware en ICT-software,
zie tabel 2.3. Ook hier is een verbijzondering naar digitale dienstverlening niet gemaakt
en een eenduidige relatie met de projecten uit tabel 2.2 is dan ook niet te leggen.
In 2014 is een informatiemanagementbudget van € 470.787,- ter beschikking gesteld voor
dienstverlening (tabel 2.4). Bovenop het bedrag voor het project dienstverlening 2014
(tabel 2.2) en wel verbijzonderd naar digitale dienstverlening met een bedrag van €
414.000,-. Dat is € 8,98 per inwoner per jaar. Medio 2014 is circa 61% van dit budget
nog niet benut.
(deel)project

Resultaat

Budget op
jaarbasis

Dhr. I Dienstverlening 2010-2013

Verbeteren
dienstverlening

€ 275.000 (1)

Kostenplaats eenheid
publieksdiensten

Opbouw KCC

€ 50.000 (2)

Kwaliteitshandvest/servicenormen

Vormgeving/introductie

€ 15.000

Communicatie

Uitvoering projectplan

€ 18.000

Lidmaatschap Dimpact
Totaal per inwoner per jaar

Software dienstverlening

€ 230.500 (3)
€ 5,-

Totaal per jaar
Totaal per inwoner per jaar
Extra bedrag voor vervanging
Dimpact

€ 588.500,€ 12,77
Vervanging Dimpact

€ 65.853 (4)

Dienstverlening 2014

€ 137.500

Kostenplaats eenheid
publieksdiensten

€ 25.000

1. Uit dit budget worden diverse projectmedewerkers betaald.
2. Budget ter dekking voor eventueel productieverlies door introductie nieuwe werkwijze.
3. Budget dekt het Dimpactlidmaatschap incl. beschikbare ICT-oplossingen, op basis van een
bijdrage van 5 euro per inwoner per jaar (stand 1-1-11: 46.100 inwoners).
4. Dit is een eenmalig extra bedrag.

Tabel 2.2 Door de raad gereserveerde financiële middelen voor dienstverlening.

25

Dit blijkt niet alleen uit bestudering van (financiële) stukken maar ook uit een nadere vraag op
dit punt aan de ambtelijke organisatie.
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Automatisering

2010

2011

2012

2013

Vervanging hardware

266.300

266.300

266.300

266.300

Vervanging software

427.500

427.500

427.500

427.500

Tabel 2.3 Financiële middelen automatisering

Begroting 2014 voor software investeringen
Budget voor software investeringen
Verplicht
Medio 2014
Niet verplicht
Medio 2014
Totaal budget € 470.787.€ 21.127
€ 20.701
Aandeel budget te relateren aan digitale dienstverlening € 414.000,€ 160.000
254.001
Percentage benut van aandeel digitale dienstverlening
39%
61%

€

Tabel 2.4 Begroting en uitputting voor het jaar 2014 voor digitale dienstverlening.
Als laatste de vraag hoeveel investeringen in de nabije toekomst nog op de rol staan. Uit
de bestudeerde begrotingen van de gemeente blijkt dat vanaf 1 januari 2015 er geen
nieuw budget is gereserveerd, want het programma Dienstverlening is in 2014 beëindigd.
Dat is opmerkelijk want: (1) de landelijke kaders hebben een planningshorizon tot 2020,
(2) de gemeente heeft nog niet haar ambities geheel gerealiseerd en (3) er is een nieuw
driejarig Programma Dienstverlening en Digitalisering gestart26.

26

Gedurende het onderzoek komt tijdens de groepsinterviews naar voren dat het Programma
Digitalisering tenminste tot 2017 vervolg zou moeten krijgen. De ambtelijke organisatie zal
hiervoor rond januari 2015 een voorstel indienen. Dit voorstel zal worden gecombineerd met
een herijking van de dienstverleningsvisie, gericht op de ontwikkelingen in de (digitale)
dienstverlening en voortbordurend op geconstateerde verbeterpunten.
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3. Resultaten van de digitale dienstverlening
DEELVRAGEN
C1 Heeft de gemeente zicht op het doel(groep)bereik met digitale dienstverlening, in
relatie tot dienstverlening in algemene zin?
C2 In hoeverre monitort de gemeente de tevredenheid van de gebruikers als het gaat om
digitale dienstverlening?
C3 Bereikt de gemeente met deze vorm van dienstverlening de doelen die zij voor ogen
heeft in relatie tot dienstverlening in het algemeen en, als onderdeel hiervan, de
digitale dienstverlening in het bijzonder? Hierbij kan worden gedacht aan kwaliteit,
doelmatigheid en kwetsbaarheid.
C4 Hoe waarderen de gebruikers de digitale dienstverlening door de gemeente?
C5 Levert digitale dienstverlening een bijdrage aan een efficiënter contact tussen de
gemeente en haar klanten. Vanuit zowel het perspectief van de gemeente, als vanuit
gebruikers?

Kernbevindingen per deelvraag en toepassing van het normenkader
C1 In de periode van 2010 tot 2013 heeft de gemeente in onvoldoende mate zicht op het
doel (groep) bereik van digitale dienstverlening via de website. Vanaf 2013 ontstaat
door gebruik van de Benchmark Publiekszaken gedeeltelijk zicht op de doelgroep
burgers (er is dan nog geen zicht op bedrijven en instellingen). Daarvan blijkt van de
112.000 klantcontacten slechts 2,7% via het digitale loket te lopen. Daarmee is de
landelijke norm ‘het internet als dominante kanaal voor dienstverlening’ bij lange na
niet gerealiseerd. Daarbij merken we op dat dit in onvoldoende mate een evalueerbare
norm is, zie deel II paragraaf 1.1
De gemeente heeft verder geen structurele voorziening om gebruikerswensen in zicht
te krijgen ten aanzien van digitale dienstverlening via de website.
Over de periode 2010 tot 2013 heeft de gemeente wel zicht op:
− het doel (groep) bereik van het digitale kanaal via sociale media zoals Twitter,
Facebook en Youtube;
− het bereik van de e-dienst ‘melding openbare ruimte’.
C2 De gemeente maakt in 2013 en 2014 gebruik van Benchmark Publiekszaken om de
tevredenheid van burgers met de digitale dienstverlening te monitoren, aangevuld
door burgerpanels voor gerichte vragen. Er is daarmee zicht op de doelgroep burgers,
en dus niet op alle gebruikers zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties.
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C3 Voor de periode 2010-2014 zijn geen specifieke doelen opgenomen ten aanzien van
kwaliteit, doelmatigheid en kwetsbaarheid. Daardoor is dan ook niet te bepalen of de
gemeente haar doelen realiseert. Wel zijn er indicaties over deze factoren. Zie
hiervoor de beantwoording van vraag C4 en C5.
C4 In de Benchmark Publiekszaken van 2013 waarderen gebruikers de digitale
dienstverlening met een waarderingscijfer van 7.1, dat is een ruime voldoende. Uit de
Benchmark Publiekszaken, het burgerpanelonderzoek, info verkregen uit het in dit
onderzoek gehouden gesprek met gebruikers (niet-representatieve steekproef) en een
praktijktest blijken de volgende positieve punten:
− de e-dienst melding openbare ruimte wordt positief ontvangen;
− gebruikers zijn tevreden met de digitalisering van de Waardering Onroerende
Zaken en het belastingloket. Deze digitale producten zijn volgens gebruikers een
aanwinst;
− gebruikers zijn tevreden over de inzet van social media. Daardoor is er ook
respons van de gemeente buiten kantooruren en op vragen wordt vaak nog
dezelfde dag gereageerd.
Gebruikers geven ook aan dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering. Uit de
Benchmark Publiekszaken, info verkregen uit een in dit onderzoek gehouden gesprek
met gebruikers (niet-representatieve steekproef) en een praktijktest blijken nog
verbeterpunten:
− er zijn nog twijfels bij de veiligheid van persoonlijke informatie op
overheidswebsites. Gebruikers vinden digitale dienstverlening dan ook beter
passen bij producten en diensten waarbij geen persoonlijke gegevens betrokken
zijn. Voor complexe aanvragen of wijzigingen met een persoonlijk karakter heeft
baliedienstverlening de voorkeur;
− gebruikers geven aan dat het digitale kanaal effectief kan worden ingezet als
informatiehulpmiddel in het sociale domein. De doorgeleiding moet dan wel
effectief zijn: snel in verbinding komen met iemand die kennis en het mandaat
heeft om zaken af te handelen;
− bij diverse formulieren worden gegevens gevraagd die niet strikt noodzakelijk
zijn, of die de gemeente al in haar bezit heeft;
− (digitale) formulieren zijn lastig te doorgronden, omdat ze niet vanuit het
perspectief van de klant zijn opgesteld;
− informatie omtrent de status van een aanvraag of wijziging voldoet nog niet. Het
is bij veel aanvragen niet bekend wat de voortgang is, dat zet gebruikers aan tot
nabellen. Als er wel voortgangsinformatie is, dan is deze soms niet in lijn met
wat inwoners waarnemen;
− er is zorg dat niet iedereen toegang heeft tot het digitale kanaal, zoals
laaggeletterden of mensen die de formulieren niet begrijpen;
− zoek op de website is lastig. Er moet veel geklikt worden. Ook is de zoekmachine
niet ingericht op het goed afvangen van typefouten;
− de website past zich niet aan bij raadplegen via telefoon of een ander klein
scherm;
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− kanaalsturing wordt niet toegepast. Er is geen prijsverschil tussen een aanvraag
via het digitale loket en aan de balie.
C5 Er zijn duidelijk signalen dat digitale dienstverlening doelmatiger, effectiever en
minder kwetsbaar is ten opzicht van traditionele dienstverlening. Deze signalen
komen van inwoners, ambtenaren en raadsleden. Bijvoorbeeld:
− gebruikers vinden dat de bereikbaarheid van de gemeente door het digitale kanaal
verbetert en dat het makkelijker is om de gemeente te bereiken, ook buiten
kantooruren;
− al na een jaar wordt 59% van de meldingen openbare ruimte via het digitale kanaal
gedaan. De digitalisering wordt hier als winst ervaren om snelheid te behalen bij de
behandeling;
− door het gebruik van sociale media is er zicht op wat leeft in de samenleving;
− gemeentelijke besluitvorming is goed te raadplegen evenals ruimtelijke plannen.
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1.1.

Maatschappelijke effecten

Deze paragraaf behandelt deelvragen C1, C2, C4 en C5. Dit zijn vragen die betrekking
hebben op het maatschappelijk effect van digitale dienstverlening. Wat merken burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties van digitale dienstverlening?
TOEGEPASTE NORMEN
a. De gemeente heeft zicht op maatschappelijke effecten van digitale dienstverlening.
Zoals de mate en aard van het gebruik en de tevredenheid van gebruikers.
b. Maatschappelijke effecten zijn conform de visie en ambities van de gemeente.

Hieronder behandelen we in volgorde:
− het zicht van de gemeente op het gebruik van digitale producten en het zicht op de
tevredenheid van gebruikers (deelvragen C1 en C2);
− de waardering van gebruikers en de bijdrage van digitale dienstverlening aan een
efficiënter contact tussen de gemeente en haar klanten (deelvraag C4 en C5).
Het zicht op het doel(groep)bereik van digitale producten en op de tevredenheid van
gebruikers
(C1 en C2)
In de periode van 2010 tot 2013 heeft de gemeente in onvoldoende mate de beschikking
over relevante informatie omtrent het doel(groep)bereik van het digitale kanaal via de
website. De gemeente heeft onvoldoende zicht op maatschappelijke effecten van digitale
dienstverlening. Vanaf 2013 ontstaat er meer inzicht. De gemeente doet mee aan de
Benchmark Publiekszaken die vanaf 2013 voorziet in informatie over digitale
dienstverlening. Ter illustratie zie het onderstaande kader. Het uitgangspunt van de
Benchmark Publiekszaken is overigens ‘de burger’, hierdoor heeft de gemeente nog
steeds in onvoldoende mate informatie over het gebruik van de website door bedrijven en
instellingen.
Uit de Benchmark Publiekszaken 2013 blijkt:
−
van de 112.000 klantcontacten loopt slechts 2,7% via het digitale loket (3.000).
−
veel afgenomen diensten zijn de meldingen openbare ruimte en
burgerzakenproducten;
−
gebruikers zijn vooral 18-45 jarigen;
−
driekwart van de respondenten gebruikt DigiD;
−
ruim 33% van de respondenten gebruikt de website om informatie te halen;
−
20% van de respondenten heeft de gemeentelijke website nog nooit bezocht;
−
33% van de respondenten geeft aan de digitale gemeentegids niet te gebruiken.
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Uit de Benchmark Publiekszaken 2013 blijkt dat de landelijke norm ‘het internet als
dominante kanaal voor dienstverlening’ bij lange na niet is gerealiseerd, want slechts
2.7% van de klantcontacten lopen via het digitale loket. Daarbij merken we op dat de
landelijke norm in onvoldoende mate een evalueerbare norm is, zie deel II paragraaf 1.1
In de periode van 2010 tot 2013 heeft de gemeente wel zicht op het doel(groep)bereik van
het digitale kanaal via sociale media (Twitter, Facebook en Youtube). Uit de interviews
met de ambtelijke organisatie blijkt dat de gemeente het gebruik van sociale media
monitort. Bijvoorbeeld:
− bij de afdeling communicatie is voor het houden van overzicht op de sociale media
kanalen een applicatie geïnstalleerd (de applicatie ‘Hootsuite’ ).
− voor bepaalde groepen worden de vragen en opmerkingen gebundeld. Deze worden
vervolgens of door de desbetreffende vakafdeling of door het klantcontactcentrum
beantwoord.
In de periode 2010 tot 2013 heeft de gemeente ook zicht op het bereik van de e-dienst
‘melding openbare ruimte’. Uit burgerpanelonderzoek door de gemeente blijkt dat
bewoners in toenemende mate gebruik maken van dit product.
De gemeente heeft geen structurele voorziening om gebruikerswensen in zicht te krijgen.
Daarom stuurt de ambtelijke organisatie hoofdzakelijk op landelijke kaders en op eigen
indrukken. Zie onderstaand kader ter illustratie.
Vanuit de samenleving is geen vraag aan de gemeente bekend om nieuwe zaken digitaal
te regelen.
Er is binnen de ambtelijke organisatie weinig bekend over wensen van ondernemers ten
aanzien van de digitale dienstverlening van de gemeente. De ambtelijke organisatie
vindt dit lastig, hierdoor kunnen moeilijk juiste keuzes voorgelegd en gemaakt worden.
Zo is van eerdere beschikbare digitale producten voor bedrijven en instellingen geen
gebruik gemaakt.
Bron: gesprekken met ambtelijke organisatie

De waardering van gebruikers van digitale dienstverlening en de bijdrage van
digitale dienstverlening aan een efficiënter contact tussen de gemeente en haar
klanten ( C4 en C5)
In de Benchmark Publiekszaken van 2013 geven respondenten het digitale kanaal een
waarderingscijfer tussen de 7.0 en 7.1. Voor 2014 is in de begroting geen norm gesteld.
In de Programmabegroting 2014 is met terugwerkende kracht een streefwaardering van
6.9 voor het jaar 2013 vastgesteld. De score in 2013 is daarmee conform de norm maar
het is niet te bepalen wat daarvan de reden is. Is het resultaat boven de norm, of is de
norm lager gesteld dan het resultaat? In 2014 is in de programmabegroting een indicator
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opgenomen voor de klanttevredenheid (te behalen cijfer: 7.5). De score hierop is nog niet
bekend.
Uit de Benchmark Publiekszaken van 2013 is tevens kwalitatieve informatie aangaande
de waardering door gebruikers te vinden. Bijvoorbeeld:
− slechts 42% van de respondenten vindt het digitale loket duidelijk;
− als oorzaken voor het niet gebruiken van het digitale kanaal geven respondenten op:
gewoonte, slechte vindbaarheid van informatie, onduidelijkheid wat er met de vraag
gebeurt en niet weten dat het kan;
− 41% van de respondenten vindt de informatie van de website niet duidelijk, met name
ouderen geven dit aan;
− circa 25% van de respondenten zegt geen gebruik meer te willen maken van het
digitale loket omdat het teveel moeite kost, en dat het digitale loket onduidelijk is.
Ten aanzien van e-dienst melding openbare ruimte (bron: burgerpanelonderzoek, juni
2013):
− deze mogelijkheid wordt positief ontvangen.
− voor 59% van de meldingen wordt gebruik gemaakt van de digitale balie.
− slechts 2% van de melders kiest ervoor om anoniem te melden.
− 89% van de melders geeft aan dat zij de geboden mogelijkheid duidelijk vinden.
Voor dit onderzoek is gesproken met een groep gebruikers uit de samenleving om een
beeld van te krijgen ervaringen en van verbetermogelijkheden (niet-representatieve
steekproef). Hierbij komen de volgende aandachtspunten naar voren, te weten:
− de gebruikers vinden dat beveiliging van privacygevoelige zaken27 een
randvoorwaarde is voor het gebruik van de website. Men heeft twijfels bij de
veiligheid van persoonlijke informatie op overheidswebsites.
− de gebruikers vinden digitale dienstverlening dan ook beter passen bij producten of
diensten waarbij geen persoonlijke gegevens betrokken zijn. Tijdens het gesprek in
het kader van het onderzoek geven respondenten aan alleen prijs te stellen op
uitbreiding van producten/diensten die geen persoonlijk karakter hebben;
− verder wordt in bredere zin opgemerkt dat voor complexe aanvragen of wijzigingen
met een persoonlijk karakter, baliedienstverlening nog steeds de voorkeur geniet. Bij
voorkeur ook zonder afspraak. Digitale formulieren bieden te weinig kans om
boodschappen te nuanceren;
27

De aandacht van de gemeente voor ICT-beveiliging is aangejaagd door een incident. In 2011
kwam de gemeente voor op een lijst van ‘Lektober’, een door een onderzoeksjournalist
opgestelde lijst van zeven gemeenten waarbij het mogelijk was om door beveiligingslekken in
de software een DigiD te ‘kapen’. De privacy van bewoners was in het geding. Het incident
was voor de gemeente aanleiding om onmiddellijk maatregelen te treffen. De raad was bij dit
voorval nauw betrokken. Uit het groepsgesprek met gebruikers blijkt dat de veiligheid voor
hen een zeer belangrijk punt is. Twijfel hierover vormt een drempel voor het gebruik van het
digitale kanaal als mogelijkheid om producten of diensten af te nemen. In de gemeentelijke
servicenormen is geen norm opgenomen ten aanzien van de manier waarop de gemeente
omgaat met privacygevoelige gegevens.
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−
−
−

−
−
−
−

daarbij wordt aangegeven dat een digitaal product zonder begrijpelijk formulier en
achterliggend klantgericht proces geen toegevoegde waarde heeft;
er is zorg dat niet iedereen toegang heeft tot het digitale kanaal, zoals laaggeletterden
of mensen die de formulieren niet begrijpen.
de gebruikers zien dat het digitale kanaal effectief kan worden ingezet als
informatiehulpmiddel in relatie tot de veranderingen in het sociale domein. De
verwachting is dan wel dat de doorgeleiding meteen ‘raak’ is. Men wil graag direct
in verbinding komen met iemand die de kennis en het mandaat heeft om zaken snel
af te handelen;
het blijkt dat zoeken op de site lastig wordt gevonden. Er moet veel geklikt worden
en het is niet altijd duidelijk wat er moet gebeuren om iets aan te vragen;
gebruikers denken ook dat niet iedereen in hun omgeving weet dat de gemeente
mogelijkheden aanbiedt voor digitale dienstverlening;
uit het gesprek komt ook naar voren dat het niet bekend is dat de gemeente de
mogelijkheid biedt om in de hal van het gemeentehuis een digitale aanvraag te doen;
bewoners zijn tevreden met de digitalisering van de WOZ (waardering onroerende
zaken) en de belastingbalie. Ook de in het kader van dit onderzoek geïnterviewde
gebruikers vinden deze digitale producten een aanwinst, net als de Vraag-AntwoordCombinaties.

Het interview met gebruikers in het kader van dit onderzoek bevestigt overigens het beeld
van de Benchmark Publiekszaken: bewoners vinden dat (digitale) formulieren lastig te
doorgronden zijn, omdat ze niet vanuit het perspectief van de klant zijn opgesteld. De
indruk bestaat dat gebruikers hierdoor ‘afhaken’ terwijl de aanvraag wordt ingediend.
Ook de statusinformatie over de aanvraag voldoet nog niet. Bij veel van de aanvragen is
tussentijds niet bekend hoe de voortgang is. Dat zet de geïnterviewde aan tot nabellen.
Als er wel voortgangsinformatie is, dan is deze soms niet in lijn met wat bewoners
waarnemen. Als voorbeeld wordt genoemd: bij een melding over het vervangen van een
speeltoestel krijgt een bewoner de terugkoppeling ‘afgehandeld’, terwijl het nieuwe
toestel er nog niet staat. Bij navraag blijkt dat de aanvraag is overgedragen aan een
aannemer. Het beeld van wat ‘afgehandeld’ betekent verschilt.
In een praktijktest is het digitale kanaal op een aantal aspecten getoetst (zie deel III,
bijlage 2). Daaruit komt het volgende naar voren:
− Ten aanzien van de inrichting van de digitale producten zijn er nog mogelijkheden
voor lastenvermindering. Bijvoorbeeld: (1) een melding openbare ruimte krijgt wel
een zaaknummer, maar in de bevestiging wordt niet aangegeven om welk type
melding het gaat en (2) bij diverse formulieren worden gegevens gevraagd die niet
strikt noodzakelijk zijn, of die de gemeente al in haar bezit heeft.
− Kanaalsturing wordt niet toegepast. Er is bijvoorbeeld geen prijsverschil tussen een
uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie/Basis Registratie Personen dat wordt
aangevraagd via het digitale loket en aan de balie.
− Op aantal punten voldoet de website niet, bijvoorbeeld:
a. de zoekmachine is niet ingericht op het goed afvangen van typefouten. Bij het
invoeren van een foutief gespelde zoekterm (bijvoorbeeld: ‘paspoord’) krijgt een
bezoeker niet het gewenste resultaat. Wordt dezelfde term ingevoerd in een
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−

1.2.

gangbare zoekmachine zoals Google, dan komt een bezoeker wel in een keer
terecht op de juiste pagina van de website. Deze zoekmachine corrigeert namelijk
automatisch de gemaakte fout.
b. de website past zich niet aan bij raadplegen via een telefoon of een ander klein
beeldscherm, zogenaamd ‘responsive design’, op sommige plekken is de tekst
daardoor ook slecht leesbaar.
Uit het praktijkonderzoek blijkt dat sociale media een steeds grotere rol gaan spelen
bij het op een doelmatige wijze bereiken van de samenleving. Het gebruik van
Twitter sinds 2011 sterk is toegenomen. Het eerste account @buitengewoonNOP
had 736 volgers, vanaf februari 2014 onder het account @gemeenteNOP zijn er
2086 volgers per 5 oktober 2014. Als we het oude account vergelijken met het
nieuwe, dan is de frequentie van gebruik toegenomen. In de week voor 5 oktober
2014 plaatst de gemeente vrijwel dagelijks tweets, bij het oude account zien we nog
een frequentie van 1 x per 4/5 dagen. Opvallend is dat dit ook tijdens het weekend
gebeurt. De gemeente heeft sinds 2012 een Facebook pagina, die onder redactie staat
van de afdeling communicatie. Gebruikers zijn met name tussen de 35-44 jaar. De
pagina’s worden regelmatig bijgewerkt. De evenementenkalender zorgt voor een
constante stroom berichten. De laatste bijdrage is op 5 oktober 2014 slechts 2 dagen
daarvoor geplaatst. Op vragen van bewoners wordt vaak nog dezelfde dag
gereageerd.

Meerwaarde van digitale dienstverlening

Deze paragraaf behandelt deelvraag C3.
TOEGEPASTE NORMEN
c. Meerwaarde van digitale dienstverlening is conform de ambities van de gemeente.
Denk aan lagere kosten, hogere kwaliteit en lagere kwetsbaarheid.

In gesprekken met de ambtelijke organisatie en uit de stukken komt naar voren dat het
voor de gemeente lastig is om de meerwaarde van digitale dienstverlening , zoals
kostenverlaging, kwaliteitsverhoging en verlaging van kosten te meten. Gepreciseerde
gegevens over de meerwaarde zijn niet voorhanden. Er zijn echter wel signalen dat
digitale dienstverlening doelmatiger, effectiever en minder kwetsbaar is ten opzicht van
traditionele dienstverlening. Bijvoorbeeld de signalen in het onderstaande kader.
Gebruikers vinden verder dat de bereikbaarheid van de gemeente door het digitale kanaal
verbetert (buiten kantooruren), en dat het gemakkelijker is.
Bron: Benchmark Publiekszaken 2013
Al na een jaar wordt 59% van de meldingen openbare ruimte gebruik gemaakt van het
digitale kanaal.
Bron: burgerpanelonderzoek, juni 2013
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Gesprekken met de ambtelijke organisatie bevestigen het beeld van de meerwaarde van
digitale dienstverlening:
− de digitalisering van de melding openbare ruimte wordt als winst ervaren om
snelheid te behalen bij de afhandeling;
− de medewerkers binnen de organisatie zijn eveneens enthousiast over het gebruik
van sociale media als kanaal door burgers: er is zicht op wat er leeft in de
samenleving;
− vorig jaar heeft de uitrol van mobiele apparaten plaatsgevonden. Dit heeft in de
beleving van de respondenten enorm effect gehad op snelheid waarop respons op
vragen gegeven kan worden;
− uit het praktijkonderzoek blijkt dat deze respons ook buiten kantooruren plaatsvindt
(er zijn diverse ‘tweets’ waarin vragen van bewoners ook tijdens het weekend
worden beantwoord). Hierop komen positieve reactie van de samenleving;
− ook vragen uit de raad kunnen sneller worden beantwoord. De brede digitalisering
heeft een positief effect op de wijze waarop de interne communicatie loopt;
− de vervanging van systemen bij het verlaten van Dimpact, heeft ervoor gezorgd dat
medewerkers van de frontoffice hun werk op een efficiënte en prettige manier
kunnen doen. In financiële zin heeft het verlaten van Dimpact voor een oplossing
onder eigen regie een bijdrage geleverd. De in de businesscase berekende besparing
is ingeboekt. Mogelijkheden voor kostenbesparing uit digitale verzending van
belastingaanslagen via MijnOverheid worden met een kopgroep van collegagemeenten onderzocht.
Ook raadsleden zien de voordelen van digitalisering (bron: interview met
vertegenwoordigers van de raad). In kwalitatieve zin ziet de raad duidelijke meerwaarde
van digitalisering bij het ontsluiten van ruimtelijke plannen (in samenwerking met de
Omgevingsdienst). Alle informatie is goed vindbaar op trefwoorden. De informatie over
gemeentelijke besluitvorming is via de website goed te raadplegen. Ook in het eigen werk
ondervinden raadsleden voordeel van de digitalisering: alle raadsleden hebben de
beschikking over een i-pad. Alle benodigde informatie is gemakkelijk te raadplegen.
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4 Informatievoorziening en betrokkenheid raad
DEELVRAGEN
D1 Hoe is de raad betrokken bij de visie ontwikkeling ten aanzien van digitale
dienstverlening en sluit die visie aan op ambities van de raad?
D2 En hoe wordt de raad geïnformeerd over de realisatie van de visie en ambities?

Kernbevindingen per deelvraag en toepassing van het normenkader
D1 Voor wat betreft de kaderstellende rol van de raad is die beperkt tot het beschikbaar
stellen van financiële middelen. De raad is ten aanzien van zijn kaderstellende rol
niet betrokken bij visieontwikkeling aangaande digitale dienstverlening.
D2 Tot aan 2014 is de raad niet in staat om vanuit zicht en overzicht te beoordelen of de
ambities en de doelen van de gemeente ten aanzien van digitale dienstverlening
worden gehaald. Los van de bevinding dat deze in onvoldoende mate evalueerbaar
zijn opgesteld (zie deel lII hoofdstuk 1) omdat de gemeente onverkort de landelijke
kaders volgt. De raad wordt voor zijn controlerende rol in onvoldoende mate in
positie gebracht door het college.
Anderzijds grijpt de raad ook mogelijkheden om aanvullende informatie te
verkrijgen nauwelijks aan. De raad heeft hierdoor onvoldoende zicht op:
− Het maatschappelijk effect en uitvoeringsprestaties omtrent digitale
dienstverlening;
− Voortgang en eventuele afwijkingen van uitvoeringsplannen;
− Cruciale problemen die zich voordoen, en als die zich voordoen wordt de raad
zeer laat geïnformeerd en daarmee voor voldongen feiten gesteld. Dat laatste is
het geval bij het besluit over het stopzetten van Dimpact.
De raad lijkt ambivalent te staan tegenover het thema (digitale) dienstverlening. Aan
de ene kant wordt het beleefd als een bedrijfsvoeringsvraagstuk . Daarmee valt
(digitale) dienstverlening geheel onder verantwoordelijkheid van het college. Aan de
andere kant realiseren raadsleden zich ook dat de dienstverlening beeldbepalend is
voor de gemeente en het effect heeft op burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties.
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4.1 Betrokkenheid raad bij visie ontwikkeling
Deze paragraaf behandelt deelvraag D1.
TOEGEPASTE NORM
a. De raad beschikt over tijdige en voldoende relevante informatie voor politieke
(bij) sturing.

Eerder is opgemerkt dat het binnen de gemeente ontbreekt aan een door de raad en het
college vastgestelde visie over digitale dienstverlening. Uit de stukken van de gemeente
blijkt geen door de raad en college vastgesteld gemeenschappelijk beeld over digitale
dienstverlening. Uit de gesprekken komt naar voren dat zowel bij het college als bij de
ambtelijke organisatie wel de behoefte leeft om een visie op digitale dienstverlening – in
samenspraak met de raad – te herijken, teneinde te komen tot een gemeenschappelijk
beeld. De raad is echter tot op heden in onvoldoende mate in staat gesteld een (politieke)
visie en ambitie te ontwikkelen/vast te stellen aangaande digitale dienstverlening.
De onderwerpen die genoemd worden en waarop de respondenten afstemming willen
zoeken met de raad zijn onder andere:
− de invloed van de recente strategienota uit 2014 van het directieteam ‘Wij zijn aan zet.
Strategie en visie ambtelijke organisatie gemeente Noordoostpolder’. Met name het
hierin genoemde onderwerp ‘passend organiseren’ (zie verder paragraaf 1.2);
− de invloed van de keuze van de inzet van MijnOverheid als communicatiekanaal;
− de verdere implementatie van de i-NUP bouwstenen.
In de begrotingen en jaarrapportages van de gemeente worden wel beoogde
maatschappelijke effecten en beoogde uitvoeringsprestaties van digitale dienstverlening
opgenomen (laag 1 en laag 2 van tabel 1.0). In dat licht lijkt de raad impliciet in de
gelegenheid- door goedkeuring van de begroting - wel ambities vast te stellen. Voor een
groot deel ontbreken echter de ambities of doelen: daar zijn geen normen gesteld (zie
tabel 4.1, ‘geen norm’).

Maatschappelijk
effect

Indicator

2010

2011

2012

2013

Benchmark
Publiekszaken

Geen
norm

Geen
norm

Geen
norm

Geen
norm

Geen
score

Geen
score

Geen
score

Geen
score

65%

Geen
norm

Geen
norm

80%

Realisatie

Uitvoeringsprestatie

% digitale producten
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Realisatie

69,5%

Geen
score

Geen
score

Geen
score

Tabel 4.1: realisatie van maatschappelijke en uitvoeringsprestaties uit de
jaarrapportages.
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Daarnaast blijkt de methodiek van normeren en meten niet op elkaar afgestemd. De
gemeente hanteert als indicator het aandeel digitale producten van het totaal aantal
producten van de producten en dienstencatalogus (uitgedrukt in een percentage). In 2010
en 2013 zou het aandeel digitale producten respectievelijk 65% en 80% moeten zijn
(norm). De realisatie in het jaar 2010 is 69.5%. De realisatie is echter gemeten op basis
van een indicator uit het evaluatiemodel van Overheid.nl. Deze indicator is samengesteld
uit andere variabelen en dus niet vergelijkbaar met die van de gemeente. Dat verklaart
ook mogelijk het grote verschil met de meting in tabel 2.1, waar over de jaren 2010 2013 het aantal digitale producten op 13% is gesteld. In het kader van de deelvraag die
wordt behandeld in deze paragraaf is dit niet verder onderzocht.

4.2 Zicht van de raad op realisatie van doelen, voortgang en
risico’s
Deze paragraaf behandelt deelvraag D2.
TOEGEPASTE NORM
b. De raad is in staat om vanuit zicht en overzicht te beoordelen of de gestelde ambities en
doelen worden gerealiseerd.
c. De raad heeft vanuit overzicht een besluit genomen over het stopzetten van Dimpact en
heeft daarbij een integraal zicht op de risico’s en de effecten van dit besluit.

In de voorjaars- en najaarsrapportage wordt de realisatie van beoogde maatschappelijke
effecten aan de raad gerapporteerd, zie de voorgaande tabel 4.1 Uit de rapportages blijkt
dat de raad geen zicht heeft op de realisatie, er is namelijk geen score. De belangrijkste
bron voor de gemeente voor het meten van maatschappelijke effecten is de tweejaarlijkse
Benchmark Publiekszaken, die wordt dan ook als indicator opgenomen. Zoals eerder
vermeld in het voorgaande hoofdstuk geeft deze benchmark in 2013 zicht op de
waardering van gebruikers voor de digitale dienstverlening. De uitkomst is echter niet
opgenomen in de jaarrapportage over 2013. Ook ten aanzien van de uitvoeringsprestaties
heeft de raad onvoldoende zicht op realisatie. Voor 2011 t/m 2013 ontbreekt de realisatie,
er is namelijk geen score.
Behalve de Benchmark Publiekzaken wordt de tevredenheid van gebruikers gemonitord
met de peilingen van het burgerpanel. De raad ontvangt de uitkomsten van het
burgerpanel en bepaalt in welk kwartaal welke onderwerpen aan het burgerpanel worden
voorgelegd. Uit de gekozen onderwerpen blijkt dat de voorkeur van de raad niet ligt bij
het digitale kanaal.
Verder beschikt de raad over voortgangsinformatie via de bestuursrapportage. In de
najaarsrapportage van 2010 wordt geconstateerd: ‘uitbreiding aantal transacties is tot nu
toe minder groot dan voorzien. Dit hangt samen met zowel de prioritering binnen
Dimpact als ook binnen onze organisatie’. Uit gesprekken met de ambtelijke organisatie
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blijkt dat in 2011 en 2012 er geen verbetering is. In ambtelijke kring is duidelijk dat
zowel de samenwerking in Dimpact-verband, als de effectiviteit van de kennisbank uit
het medewerkersportaal en het aantal transactionele digitale producten achterblijft bij de
verwachtingen. We zien dit ook in de jaarplannen van het project Dienstverlening, zie
onderstaande kader.
‘In 2010 zijn belangrijke keuzes gemaakt op het gebied van informatie-architectuur. Het
gezamenlijk ontwikkelen van ICT-oplossingen in Dimpact-verband vergt veel tijd.
Uitgangspunt is dat wij de ontwikkelingen binnen Dimpact steeds toetsen aan de
behoeften en wensen van onze gemeente’.
Bron: projectjaarplan Dienstverlening 2011.
‘De in- en externe afhankelijkheden zijn zo groot dat niet te voorspellen is of alle
ambities gehaald worden of bijgesteld moeten worden. De deelprojecten zijn erg
ambitieus en omvangrijk’. ‘Bij foutmeldingen in Dimpacttoepassingen ligt het
oplossende vermogen vaak in onze eigen organisatie in plaats van bij Dimpact, Atos of
een andere betrokken leverancier. Dat kost veel inzet en tijd’.
Bron: projectjaarplan Dienstverlening 2012.

Vanwege de problemen met Dimpact besluit het directieteam in 2011 een businesscase op
te stellen waarmee breed inzichtelijk gemaakt wordt of en hoe de gemeente verder moet
met Dimpact. In november 2012 wordt de businesscase voorgelegd aan het college met
een evaluatie van de samenwerking en de afweging van verschillende
oplossingsscenario’s. De businesscase wordt – op grond van gemaakte afspraken met
Dimpact – niet beschikbaar gesteld aan de raad. De raad wordt geïnformeerd in de
najaarsrapportage van 2013 over de beëindiging van de samenwerking met Dimpact. De
raad wordt dan voor voldongen feiten gesteld. Het besluit is – onder invloed van
contracttermijnen – eigenlijk al in gang gezet door het college. De discussie in commissie
en raad gaat vooral over de financiële consequenties.
Rond het beëindigen van de samenwerking met Dimpact stuurt de raad vrijwel alleen op
de financiële consequenties van deze keuze. In het besluit wat aan de raad wordt
voorgelegd is de financiële impact van de scenariokeuze van het college opgenomen en
een korte beschrijving van de redenen van de stopzetting van de samenwerking:
– de coöperatieve vereniging Dimpact heeft zich doorontwikkeld tot een
inkooporganisatie met een veel bredere focus dan het digitaal loket. Een
koerswijziging;
– gemeente Noordoostpolder heeft behoefte aan eigen regie op applicaties en
functionaliteit, passend bij de ontwikkelrichting en -tempo van de organisatie;
– per 1 januari 2014 kan de gemeente het huidige niveau van dienstverlening
handhaven door delen van de functionaliteit van Dimpact te vervangen met behulp
van applicaties van softwareleveranciers die al een relatie hebben met
Noordoostpolder;
– uitfasering van de producten van Dimpact levert op de middellange termijn
waarschijnlijk een bezuiniging op.
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De raad grijpt zelf ook in onvoldoende mate mogelijkheden aan voor het verkrijgen van
relevante en tijdige informatie, want:
− In de onderzoeksperiode zijn geen moties ingediend ten aanzien van de digitale
dienstverlening.
− Jaarlijks organiseert de ambtelijke organisatie een ‘tafeltjesmarkt’, waar raadsleden
vragen kunnen stellen over diverse thema’s. Het programma dienstverlening is hierbij
aanwezig. Uit de gesprekken blijkt dat raadsleden deze gelegenheid om informatie te
halen nauwelijks te baat nemen.
− Uit gesprekken met een vertegenwoordiging van de raad blijkt dat de uitkomsten van
de begroting bij raadsleden bekend is. De resultaten van andere rapportagevormen
zoals het burgerpanel staan minder scherp voor de geest. Bij de raadsleden leeft wel
een wens om meer informatie te krijgen over wat er in functionele zin met digitale
dienstverlening mogelijk is.
Uit gesprekken met een vertegenwoordiging van de raad blijkt dat de raad ambivalent
staat tegenover het thema (digitale) dienstverlening. Aan de ene kant wordt het beleefd
als een bedrijfsvoeringsvraagstuk . Daarmee valt (digitale) dienstverlening geheel onder
verantwoordelijkheid van het college. Aan de andere kant realiseren raadsleden zich ook
dat de dienstverlening beeldbepalend is voor de gemeente en het effect heeft op burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het onderwerp wordt ook lastig gevonden,
slechts enkele raadsleden hebben de kennis in huis om het thema echt te doorgronden.
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5 Best practices uit andere gemeenten
DEELVRAGEN
E1

Welke lessen van andere gemeenten kan de gemeente Noordoostpolder de
komende jaren betrekken bij het verder uitbouwen van digitale dienstverlening?

E2 Welke kosten maken de gemeenten waarmee wordt vergeleken om de desbetreffende
resultaten te behalen?

TOEGEPASTE NORM
Voor dit onderdeel zijn geen normen gesteld. Dit onderdeel concentreert zich op lessen die
de gemeente kan trekken uit ervaringen bij andere gemeenten.

Kernbevindingen
E1 De gemeente Noordoostpolder kan met name leren van gemeenten die:
− een brede visie hebben op digitale dienstverlening. Die gemeenten hebben een
hoge waardering voor hun digitale kanaal;
− met korte intervallen metingen verrichten omtrent de effectiviteit en kwaliteit van
de digitale dienstverlening, en daarvoor ook evalueerbare doelen stellen;
− twee essentiële onderdelen beheersen, te weten zaakgericht werken en beheer.
E2 Gemeenten met een uitontwikkeld digitaal loket besteden tot circa € 5,- per inwoner
per jaar aan de ontwikkeling van (digitale) dienstverlening. Gemeenten die nog veel
ontwikkelwerk te doen hebben en/of een hoog ambitieniveau willen realiseren,
reserveren circa € 20,- per inwoner per jaar in hun begroting. De beschikbare
middelen voor digitale dienstverlening van de gemeente Noordoostpolder liggen
tussen € 5,- en € 12,77 per inwoner per jaar.
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5.1

Lessen van andere gemeenten

Deze paragraaf behandelt deelvraag E1.

VERBREDEN EN EXPLICITEREN VAN DE VISIE OP DIENSTVERLENING
In onze onderzoeks- en adviespraktijk nemen wij waar dat gemeenten met een hoge
waardering voor hun digitale kanaal vrijwel altijd gemeenten zijn die een brede visie
hebben op dienstverlening. De doelen zijn in deze gemeenten ook evalueerbaar
geformuleerd in termen als: welke effecten willen we behalen voor onze doelgroepen,
wanneer willen we dat bereiken, welke functionaliteiten willen we dan bieden, en met
welke instrumenten doen we dat?
De inzet van instrumenten is daarbij volgend aan de visie. Binnen de visie worden alle
gemeentelijke domeinen geadresseerd. Niet alleen burgerzaken- en ruimtelijke producten,
maar ook het sociale domein. Interessante gemeenten om te volgen zijn Haarlem en
Zaanstad. Zij bieden, naast heldere informatie, ook functionaliteiten die gericht zijn op
het halen van beleidseffecten in het sociale domein.
Voorbeelden van gemeenten die met digitale dienstverlening inspelen op de
decentralisaties zijn:
− de gemeente Haarlem startte bijvoorbeeld ‘BUUV’. BUUV is een digitale sociale
marktplaats waar hulp en klusjes tussen inwoners worden uitgewisseld. Deze klussen
kunnen uiteenlopen van het opruimen van puin, de hond uitlaten en iets ophangen in
huis. BUUV is vier jaar geleden gestart in Haarlem en heeft inmiddels ruim 10.000
matches tussen vraag en aanbod opgeleverd;
− de gemeente Zaanstad heeft het idee BUUV in oktober 2013 overgenomen.
Inmiddels volgen ook de regio IJmond (Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Uitgeest)
en de deelgemeente Amsterdam Zuid;
− de gemeente Zaanstad draagt bij aan de zelfredzaamheid van bewoners door op hun
site een handige rekenmodule aan te bieden die bewoners helpt uit te rekenen hoe zij
een persoonsgebonden budget (PGB) optimaal kunnen inzetten en wat de eigen
bijdrage is;
− binnen het beleidsterrein Werk, Inkomen en Zorg spelen zich ook veel
administratieve handelingen af. Binnen de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand
valt bijvoorbeeld te denken aan digitaliseren van declaraties en
afwezigheidsverklaringen. Ook de digitalisering van terugkerende
subsidieaanvragen, zoals de gemeente Delft dit heeft gedaan is interessant.
De gemeente heeft, om zicht te krijgen op resultaten, vooral gekeken naar de
tweejaarlijkse Benchmark Publiekszaken en incidentele burgerpanels. Voorlopers op het
gebied van de dienstverlening verrichten echter metingen met kortere intervallen. Vaak
maken deze gemeenten ook gebruik van specifiek dashboards waarin kengetallen worden
gerapporteerd. Voorbeelden zijn:
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−
−

−

de gemeente Almere maakt bijvoorbeeld gebruik van een dergelijk dashboard;
de gemeente Zoetermeer bevraagt regelmatig specifieke doelgroepen. Onlangs
toetste deze gemeente gedurende een dag de inrichting van haar nieuwe website,
door hierop willekeurige bewoners die het stadhuis bezochten te bevragen. Ook
gebruikt de gemeente groepsgesprekken met doelgroepen om wensen te achterhalen
en oplossingen te toetsen;
Een gemeente als Hilversum maakt jaarlijks overzichten over de aanvragen per
kanaal (website, telefoon, balie, post, sociale media) en gebruikt de informatie om te
sturen.

LESSEN VAN ANDERE GEMEENTEN IN RELATIE TOT TOEKOMSTIGE INVESTERINGEN
De gemeente Noordoostpolder staat ook in de toekomst nog voor investeringen
aangaande de doorontwikkeling van digitale dienstverlening. De gemeente heeft een
platform ingericht - conform de geldende gemeentelijke modelarchitectuur (GEMMA) om onder eigen regie op door te ontwikkelen. De resultaatverplichtingen van het i-NUP
zijn echter nog niet volledig uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn er nieuwe landelijke en lokale
beleidsinvloeden waarop moet worden ingespeeld.
Op twee essentiële onderdelen, zaakgericht werken en beheer, kan de gemeente
Noordoostpolder leren van andere gemeenten. Zie de voorbeelden in de onderstaande
kaders.
Zaakgericht werken
Zaakgericht werken helpt bij een integrale aanpak en een klantgerichte benadering.
Door zaakgericht te werken kunnen burgers, bedrijven en instellingen over alle kanalen
heen (MijnOverheid, webloket, balie, e-mail of post) dezelfde informatie in samenhang
ontvangen. Zaakgericht werken zorgt daarmee voor een consistente klantbenadering: de
gemeente heeft als het ware één gezicht naar buiten. In paragraaf 2.2 is al opgemerkt dat
het werken met ‘zaken’ een voorwaarde is om burgers de mogelijkheid te bieden de
behandeling van hun (aan)vraag via het persoonlijke portaal MijnOverheid te volgen.
Dit is nu echter binnen de gemeente Noordoostpolder nog niet mogelijk.
De gemeente Noordoostpolder kan daarbij leren van andere gemeenten. Goede
voorbeelden zijn gemeenten als Heusden, Drechtsteden, Hengelo en Midden-Drenthe.
Zij zijn zeer effectief als het gaat om het aanbieden van informatie over de voortgang
van de afhandeling van vragen. Zij hebben daarbij vooral ingezet op het inrichten en
organisatorisch inbedden van zaakgericht werken.
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Beheer en doorontwikkeling van de bestaande voorzieningen
Uit de interviews met de ambtelijke organisatie komt naar voren dat het beheer van de
systemen voor digitale dienstverlening nog een zorgpunt is, omdat er geen ambtelijke
capaciteit voor is. Goed beheer is echter wel nodig om ervoor te zorgen dat systemen
up-to-date blijven en dat de digitale transacties goed blijven verlopen. Voorkomen is
immers beter dan repareren.
Gemeenten met hoge waarderingen voor hun digitale kanaal hebben vaak een
beheerorganisatie ingericht. Voor kleinere gemeenten is het een grote opgave om dit
georganiseerd te krijgen. Kleinere gemeenten werken hiervoor dan ook samen en
kopiëren concepten en functionaliteiten van elkaar.
De gemeente Spaarnwoude-Haarlemmerliede maakt bijvoorbeeld gebruik van de
specifieke expertise van een gegevensmanager van de gemeente Bloemendaal. Voor de
gemeente Noordoostpolder kan het interessant zijn te onderzoeken of het beheer op een
dergelijke manier te organiseren is. Randvoorwaarde is dan dat de
samenwerkingsgemeente gebruik maakt van dezelfde systeemoplossingen.

5.2

Kostenvergelijk met andere gemeenten

Deze paragraaf behandelt deelvraag E2.

Binnen de kaders van dit onderzoek is een representatieve benchmark met betrekking tot
kosten niet mogelijk. Dat vraagt om een uitgebreide analyse want gemeenten verschillen
daarvoor te zeer in opgave en technische achtergrond. Er kan alleen een indicatie geven
op basis van raadsbegrotingen en bij het onderzoeksbureau bekende budgetten van andere
gemeenten.
Gemeenten met een uitontwikkeld digitaal loket besteden tot circa € 5,- per inwoner per
jaar aan de ontwikkeling van (digitale) dienstverlening. Voorbeelden zijn de gemeenten
Zoetermeer en Alphen. Gemeenten die nog veel ontwikkelwerk te doen hebben,
reserveren circa € 20,- per inwoner per jaar in hun begroting. Voorbeeld hiervan is de
gemeente Kapelle. Deze gemeente heeft een hoog ambitieniveau en een hoge score in de
Benchmark 2013 digitale dienstverlening van Ernst&Young.
Uit de toelichting op financiële gegevens in paragraaf 2.3 blijkt dat voor de periode 2010
t/m 2013 de beschikbare middelen voor digitale dienstverlening van de gemeente
Noordoostpolder liggen tussen een bedrag van € 230.500,- en € 588.500,- op jaarbasis.
Dat is tussen € 5,- en € 12,77 per inwoner per jaar.
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Deel III: Bijlagen
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1. Samenvatting landelijke kaders
Andere Overheid
In het rijksprogramma ‘Andere overheid’ werd benoemd welke resultaten in 2007 onder
andere geboekt moeten zijn ter verbetering van de dienstverlening:
− de elektronische overheid, 65% van de dienstverlening via internet, een Burger
Service Nummer;
− de uitvoeringsorganisaties beschikken over kwaliteitshandvesten;
− prestatievergelijkingen van overheidsorganisaties;
− de administratieve lasten voor burgers met 25% verminderd.
Het programma ‘Andere Overheid’ inspireerde de VNG om in 2005 een commissie de
opdracht te geven om visie te ontwikkelen op de gemeente als dienstverlener. De
voorzitter van de commissie, Annemarie Jorritsma, presenteerde deze op een VNG
Congres. Hierin schetste zij het toekomstbeeld dat de gemeente zich in 2015 zou gaan
ontwikkelen tot ‘poort van de overheid’ (Publieke dienstverlening, professionele
gemeenten. Visie 2015- juni 2005). De gemeente is daarvoor in een goede positie, omdat
ze dicht bij bewoners en bedrijven staat. Gemeenten moeten zo goed worden in
dienstverlening dat het vanzelfsprekend wordt om frontoffice taken van de overheid bij
gemeenten te beleggen (Antwoord©). De gemeente kan de burger en bedrijf helpen ook
als het gaat om een product of dienst van een andere overheid. Daarvoor moeten
gemeenten alle communicatiekanalen beter gaan gebruiken (internet, balie, post,
telefoon). Bijvoorbeeld beter gebruik maken van ICT-hulpmiddelen en
dienstverleningsmogelijkheden afkijken van het bedrijfsleven. Hoe dan ook: de burger
staat centraal.
In april 2006 is de verklaring 'Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met
de elektronische overheid!' tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
opgesteld28. Met het ondertekenen van deze verklaring committeerden gemeenten,
provincies, waterschappen en Rijk zich aan het verbeteren van dienstverlening aan
burgers en bedrijven en het bereiken van de geplande administratieve lastenverlichting
door de inzet van ICT-oplossingen. Een gevolg hiervan was o.a. de oprichting van het
programma i-teams, dat gemeenten, provincies en waterschappen ondersteunt bij de
invoering van ICT-toepassingen en elektronische dienstverlening. Daarnaast zijn
afspraken gemaakt over de ontwikkeling, realisatie en beheer van en aansluiting op een
aantal overheidsbrede, bruikbare basisvoorzieningen.

Meer samenhang en sterkere regie Andere Overheid
De commissie Wallage/Postma heeft op verzoek van het kabinet in december 2007 advies
uitgebracht over hoe de overheid de elektronische infrastructuur het beste kan
28

Verklaring 'Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid'
Kamerstukken 2007-2008, 29 362, nr. 137.
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ontwikkelen en invoeren29. De commissie constateerde een gebrek aan regie en
samenhang, waardoor de gezamenlijke overheidsbrede elektronische infrastructuur nog te
weinig werd gebruikt. Er waren volgens de commissie zoveel tegelijkertijd lopende
projecten en initiatieven dat gemeenten, provincies, waterschappen en
uitvoeringsorganisaties door de bomen het bos niet meer zagen. Ook was er
onduidelijkheid over wanneer bepaalde onderdelen beschikbaar kwamen en wat de kosten
waren voor gebruik en aansluiting.
VISIEONTWIKKELING
Het kabinet heeft mede in reactie op de commissie Wallage/Postma in juni 2008 haar
visie op betere dienstverlening van de overheid naar de Tweede Kamer verzonden30.
Hierin wordt aangekondigd dat het Rijk samen met de andere overheden en
uitvoeringsorganisaties op een zo kort mogelijk termijn zal komen tot een
actieprogramma betere dienstverlening. Dit heeft zijn uitwerking gekregen in de dit
Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (i-NUP) en de
daarbij behorende bestuurlijke akkoordverklaring.
De kabinetsvisie heeft een sterke inhoudelijke relatie met de ICT-agenda, die in juni 2008
mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
aan de Tweede Kamer is aangeboden door de staatssecretaris van Economische
Zaken (EZ)31. In de ICT-Agenda geeft het kabinet zijn ambities en doelen op het terrein
van ICT weer. Het kabinet heeft de ambitie om Nederland in 2015 te doen behoren tot de
koplopers in het beschikbaar zijn en het gebruik van ICT-toepassingen en nieuwe digitale
dienstverleningsconcepten. Het fundament hiervoor wordt gelegd in de periode tot 2011.
De verschillende doelen die gesteld zijn om deze ambitie waar te maken zijn in de ICTagenda uitgewerkt en een aantal prioritaire onderwerpen is geagendeerd: verbeteren van
de e-vaardigheden van burgers, betere elektronische dienstverlening door de overheid,
interoperabiliteit en open standaarden (de overheid gaat meer open standaarden en open
source software gebruiken) en een betere benutting van ICT in sectoren als zorg en
veiligheid.
De staatssecretaris van EZ is eerstverantwoordelijke voor het overheidsbeleid met
betrekking tot ICT en op het gebied van de e-overheid draagt hij de verantwoordelijkheid
voor het beleid met betrekking tot bedrijven. De staatssecretaris van BZK is
eerstverantwoordelijk voor de overheidsdienstverlening en voor de coördinatie van de Eoverheid en het beleid op dit gebied met betrekking tot burgers.

29

Eindrapport commissie Postma/Wallage, ‘Het uur van de waarheid’ advies over regie en sturing
van de elektronische overheid te vinden via http://www.minbzk.nl/109987/'uur-van-de-waarheid.
30
Visie Betere Dienstverlening Overheid en het bijbehorende actieprogramma Dienstverlening en
e-overheid, Kamerstukken 2007-2008, 29 362, nr. 137.
31
ICT agenda 2008-2011, De gebruiker centraal in de digitale dienstenmaatschappij,
Kamerstukken 2007-2008, 26 643, nr. 125
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OVERHEIDS-BREDE VISIE OP DIENSTVERLENING32
Rijk en medeoverheden willen met elkaar de kwaliteit van dienstverlening aan burgers,
bedrijven en instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren, ook in deze tijd waarin
de overheidsfinanciën onder druk staan. Daarbij is de in de Bestuurlijke Regiegroep
dienstverlening en e-overheid vastgestelde gemeenschappelijke visie op dienstverlening
de stip op de horizon. In deze visie wordt de ambitie geformuleerd dat de verschillende
overheden zodanig samenwerken bij hun dienstverlening dat zij door burger en bedrijf als
één overheid worden waargenomen. Ook zijn daarin als uitgangspunten geformuleerd dat
de overheid efficiënt werkt, zorgt voor snelle en zekere dienstverlening, de vraag van de
gebruiker centraal stelt, bekende gegevens niet opnieuw vraagt en transparant is.
Rijk en medeoverheden zijn ervan overtuigd dat digitaal zaken doen met de overheid een
belangrijk middel is om dit mogelijk te maken. Het streven is dat de dienstverlening en
informatie-uitwisseling van de overheid met burgers en bedrijven, waar mogelijk, via de
digitale weg loopt, en dat andere kanalen zoals balie, telefoon en post hieraan
ondersteunend zijn. Daar waar het elektronische kanaal niet voldoende of onwenselijk is,
en persoonlijk contact met de overheid noodzakelijk of bevorderlijk is voor de kwaliteit
van de dienstverlening, maken overheidsorganisaties persoonlijk contact met burgers,
bedrijven en instellingen mogelijk.
1. De visie is de ambitie op gebied van dienstverlening van de gezamenlijke overheden
vastgelegd voor de periode tot 2020. De ambitie verwoordt zes uitgangspunten
waaraan de dienstverlening moet voldoen:
2. de vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal;
3. burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen;
de overheid valt burgers, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen
hun organisaties, maar opereert als één overhead;
4. de overheid stelt geen overbodige vragen. Informatie die in basisregistraties is
opgenomen en informatie die binnen de eigen organisatie beschikbaar is, wordt niet
nogmaals gevraagd (werken met het stelsel van basisregistraties);
5. de overheid is transparant en aanspreekbaar;
6. de overheid richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de
behoeften van burgers, bedrijven en instellingen (vermindering van administratieve
lasten).
Om uitvoering te geven aan de overheidsbrede visie op dienstverlening, wordt
voortgebouwd op het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid
(NUP) waarin de basisinfrastructuur voor de elektronische dienstverlening is ontwikkeld.
De voortgang wordt transparant gemaakt door het Kwaliteits Instituut Nederlandse
Gemeenten (KING), via de website www.waarstaatjegemeente.nl.
ANTWOORD©
Aan de ontwikkeling van de gemeentelijke frontoffice wordt vanaf 2007 gewerkt via het
concept Antwoord©. Het concept beschrijft de ontwikkelingsfasen die een gemeente
32

Bron: Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid, publicatie van
het ministerie van BZK), april 2011.
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moet doormaken om de ‘poort van de overheid’ te worden. De fasen worden uitgewerkt
op verschillende thema’s:
– leveren van prestaties;
– producten, diensten en kanalen. Met kanalen wordt bedoeld: alle wegen waarlangs
een gemeente kan communiceren met burgers en bedrijven (website, telefoon, balie);
– systemen en Informatie;
– processen en besturing;
– leiderschap en medewerkers.
De verschillende ontwikkelingsstadia zijn per fase en thema weergegeven in schema op
de volgende bladzijde van deze bijlage.
Centrale principes van Antwoord© zijn:
– de gemeente richt een frontoffice/klantcontactcentrum (KCC) in om zoveel mogelijk
vragen direct af te handelen (80% van de vragen afhandelen aan de poort);
– de beantwoording van vragen moet uniform zijn. Het mag geen verschil maken of je
de gemeente bevraagt via de website, balie, telefoon of post (sociale media waren
nog niet in opkomst);
– het digitale kanaal geniet de voorkeur. Om bewoners naar dat digitale kanaal toe te
lokken, past een gemeente kanaalsturing toe. Bijvoorbeeld: diensten/producten die
worden afgenomen via de website goedkoper aanbieden.
De invoering van het dienstverleningsconcept Antwoord© gebeurt in vijf fasen. De
huidige stand van zaken is dat de meeste gemeenten zich bevinden in fase 3 of daaronder.
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De VDP brengt diverse ondersteunende publicaties uit over de introductie van het
concept binnen de gemeenten. Deze publicaties vormen een belangrijk richtsnoer voor de
ontwikkeling van gemeentelijke dienstverlening. In 2014 bracht de VDP een herijking
van de visie uit.
HERIJKING VAN HET ANTWOORD© - BROCHURE OVERHEIDSBREDE DIENSTVERLENING
2020
In deze herijking verwerkt de VDP een aantal zaken:
− uitgangspunten voor niet-productgerichte individuele dienstverlening. De
oorspronkelijke visie bood weinig ruimte voor vormen van trajectbegeleiding, zoals
vaak toegepast in het domein van werk, inkomen en zorg (WIZ);
− de nieuwe gedachten van het kabinet over de participatiemaatschappij33 ;
− versterkte inzet op samenwerking en standaardisatie, in lijn met de ontwikkeling van
regionale uitvoeringsdiensten en de ontwikkelingen rond de decentralisaties;
− een doorontwikkeling naar een platform via MijnOverheid. Bij gemeenten werd wel
gesproken over het ‘Mijnenveld’. Versnippering van het opdrachtgeverschap onder
diverse ministeries leidde tot de ontwikkeling van verschillende digitale ‘loketten’ en
standaarden. Dit werd in de praktijk als knellend ervaren.
− de planningshorizon voor de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening was
door het ministerie van BZK op 2017 gezet, terwijl het Antwoord-concept voltooid
moest zijn in 2015.
Voor de ontwikkeling van de dienstverlening identificeert de VDP de volgende
aandachtspunten in de ontwikkeling van de dienstverlening tot 2020:
1. Dienstverlening op maat. Lichte ondersteuning waar dat kan, en intensieve
ondersteuning waar dat moet. Niet meer alles via balies – persoonlijk contact kan
ook bij bedrijven, bij organisaties of gewoon in de wijk bij mensen thuis. En
professionals krijgen meer vrijheid om te handelen, zodat het sneller en efficiënter
gaat. Natuurlijk zal er verscheidenheid in de dienstverlening blijven. Dat hoort nu
eenmaal bij dienstverlening op maat.
2. Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. In 2020 zullen de initiatieven van burgers
medebepalend zijn voor de inzet en rol van de overheid. Burgers en bedrijven komen
al met heel veel initiatieven, en de overheid dient dat sterk te stimuleren en te
ondersteunen.
3. Alle overheidszaken goed en betrouwbaar geregeld via mijn.overheid.nl. Weg met al
die digitale loketten en postbussen. Gewoon één platform waar de burger zijn
gegevens bewaart, standaard-dienstverlening eenvoudig zelf regelt en bijhoudt, en
ook bepaalt wie zijn gegevens mag gebruiken.
4. Eén overheid, één basis-infrastructuur – zo wordt dienstverlening eenduidiger,
eenvoudiger, en waar mogelijk efficiënter en betrouwbaar georganiseerd. Dat houdt
in dat gemeenten en collega-organisaties zo veel mogelijk samenwerken. Pas dan
kan standaardisatie goed worden doorgevoerd.

33

DE DOE-DEMOCRATIE, Kabinetsnota ter stimulering van een vitale samenleving, Den Haag 9
juli 2013
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5.

Van organisaties naar organiseren. Ook hier gaat het om samenwerken. Met
gemeenten, burgers, ondernemers, marktpartijen, relevante partners en
kennisinstellingen. Meer samenwerken betekent meer delen, dus ook minder
administratieve lasten. De huidige rollen en taken van organisaties zullen veranderen
of zelfs helemaal verdwijnen.

Digitale ondersteuning van de dienstverleningsvisie: van e-Overheid
naar i-NUP
In de periode voor 2010 wordt vooral ingezet op het inrichten van digitale diensten en
producten en de inrichting van de basisarchitectuur voor gemeenten, GEMMA. In het
Rijksprogramma ‘Andere overheid’ werd benoemd welke resultaten in 2007 onder andere
geboekt moeten zijn ter verbetering van de dienstverlening:
− de elektronische overheid, 65% van de dienstverlening via internet, een Burger
Service Nummer;
− de uitvoeringsorganisaties beschikken over kwaliteitshandvesten;
− prestatievergelijkingen van overheidsorganisaties;
− de administratieve lasten voor burgers zijn met 25% verminderd.
De 65% elektronische dienstverlening is de doelstelling voor alle onderdelen van de
overheid. Ook het Rijk en de provincies moeten een deel van deze doelstelling invullen.
Het komt erop neer dat overheidsinstelling hun producten zoveel als mogelijk ook
digitaal beschikbaar moeten stellen aan burgers.
Het Rijk bracht een advies uit aan gemeenten welke producten zij digitaal zouden moeten
aanbieden om aan het gemeentelijk deel van de doelstelling te voldoen. Voor gemeenten
betrof dit een lijst van 34 producten. De producten waren gekozen op basis van het aantal
malen dat zo’n product wordt afgenomen per jaar. Deze 34 producten vertegenwoordigen
het merendeel van de klantcontacten van de gemeente. Dit zijn tevens de producten die
betrokken werden bij de beoordeling van de website van gemeenten op
gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid door Advies Overheid.nl.
In ‘Overheid.nl Monitor - Continue Monitoring’ hield Advies Overheid.nl de stand van
zaken rondom de ontwikkeling van de websites van gemeenten, provincies,
waterschappen en ministeries periodiek bij in gezamenlijkheid met de webbeheerders van
deze websites.
De afhandeling van producten is te verdelen in stappen (publicatie op de internetsite,
elektronische aanvraag, elektronische verwerking en elektronische levering). Dan ziet de
weg naar totale elektronische dienstverlening er zo uit:
Fase

Publicatie

Aanvraag

Verwerking

Levering/ontsluiting

0

Papieren formulier

Handmatig (papier)

Handmatig
(papier)

Handmatig (papier)

1

PDF/Wordformulier

Handmatig (papier)

Handmatig
(papier)

Handmatig (papier)
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2

Webformulier

Elektronisch

Handmatig
(papier)

Handmatig (papier)

3

Webformulier

Elektronisch

Elektronisch

Handmatig (papier)

4

Webformulier

Elektronisch

Elektronisch

Elektronisch

Niet alle producten kunnen totaal digitaal worden afgehandeld in verband met wettelijke
bepalingen (bijvoorbeeld voor een paspoort is het nodig fysiek de identiteit van de
aanvrager vast te stellen). Fasen 1 en 2 zijn te bereiken door een herinrichting van de
webomgeving. Na fase 2 wordt het lastig als er geen verbindende factor is om front- en
backoffice (website en vaksystemen) aan elkaar te koppelen. Gemeenten zetten daarom in
op een zogenaamde ‘midoffice’, een bundeling van systemen die erop gericht is om die
koppeling tot stand te brengen, en die er bovendien voor te zorgen dat dienstverlening
buiten kantooruren mogelijk is.
Advies Overheid hanteerde wel een mildere norm voor het niveau van dienstverlening
dan in ICT-kringen gangbaar is. Het niveau 4 van de monitor komt ongeveer overeen met
niveau 2 van het schema hierboven: een elektronische aanvraag met een bevestiging
daarvan per email was al voldoende.
Over het tempo waarin dat moest gebeuren waren de meningen verdeeld. Advies
Overheid ging ervan uit dat gemeenten in 2007 in staat moesten zijn om elektronische
aanvragen te verwerken (zij beschreven dat overigens als fase 4). Gemeenten konden zelf
bepalen welk digitaliseringsniveau en welk tempo ze wilden aanhouden. Dit leidde er toe
dat niet alle gemeenten haast maakten met de realisatie van de doelstellingen. De
softwareleveranciers waren in de tijd dat deze ambities werden vastgelegd, nog niet in
staat om deze te ondersteunen.
GEMMA ARCHITECTUUR
Hieronder zijn de functies die een gemeentelijke architectuur, volgens de
modelarchitectuur, moet bevatten schematisch weergegeven.
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We beperken ons even tot het bovenste deel van de tekening (het onderste deel is de echo
van de gemeentelijke architectuur bij ketenpartners van de gemeente). We zien van links
naar rechts hoe de gemeentelijke architectuur eruit zou moeten zien: de frontoffice kolom
bevat de functies en oplossingen voor het onderhouden van de klantcontacten.
Voorbeelden zijn de gemeentelijke website, e-formulieren voor de intakefunctie en
identificatie en authenticatie van klanten. Hier vinden we de verschillende kanalen
waarlangs burgers, bedrijven en instellingen contact onderhouden met de gemeente.
De midoffice-kolom bevat informatiefuncties of applicaties die een generiek karakter
hebben en beschikbaar zijn voor de gehele gemeentelijke organisatie. Voorbeelden van
informatiefuncties en applicaties in deze kolom zijn Zakenbeheer/
Zakenmagazijn/Zakensysteem, Gegevensmagazijn en het Document Management
Systeem. Hier gaat het om systemen die bedoeld zijn voor gegevensuitwisseling en
(tussentijdse) opslag van gegevens en documenten. Deze onderdelen zijn essentieel om
volledige digitale dienstverlening mogelijk te maken. Zij zijn de motor tussen de website
en de vaksystemen van de afdelingen/backoffice van een gemeente. In deze kolom
bevindt zich alles wat te maken heeft met ‘zaakgericht werken’. Deze manier van werken
maakt het mogelijk dat het klantcontactcentrum de informatie voor het beantwoorden van
vragen kan inzien, ook al is de beantwoording in handen van een vakafdeling. De
systemen in deze kolom zijn nodig om bewoners de voortgang van hun zaken/vragen te
kunnen laten volgen via het internetportaal MijnOverheid.
De backoffice-kolom bevat de sectorspecifieke oplossingen. Dat zijn vooral de
applicaties die in beheer en gebruik zijn bij de vakafdelingen, zoals een applicatie voor
het toekennen van een bijstandsuitkering of een applicatie voor het verlenen van een
bouwvergunning. Ook applicaties zoals het Burgerzakensysteem waarmee de
Basisregistratie Personen wordt gemuteerd, worden in deze kolom gepositioneerd. Over
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het algemeen zijn deze applicaties namelijk niet beschikbaar voor gebruik door de gehele
organisatie.
OPKOMST VAN (I-)NUP
Het NUP (Nationaal Uitvoerings Programma)34 was het uitvoeringsprogramma voor de
jaren 2009 en 2010, dat voortbouwde op de verklaring ‘Betere dienstverlening, minder
administratieve lasten met de elektronische overheid’. Het gaat hierbij om de
ontwikkeling en implementatie van een set geprioriteerde basisvoorzieningen die samen
de randvoorwaarden zijn voor goed elektronisch verkeer tussen overheid en burger. De
commissie Wallage/Postma heeft in haar rapport ‘Het uur van de waarheid’ de aanzet
gegeven tot het NUP en de keuze voor de negentien bouwstenen. Saillant detail is dat het
programma eerst door het leven ging als ‘Nationaal Urgentie Programma’, vanwege de
achterstand die gemeenten hadden bij de uitvoering. Kort na de start werd het programma
omgedoopt tot ‘Nationaal Uitvoerings Programma’. In de periode van 2011 tot en met
2014 gaat het Programma onder de naam i-NUP, in opdracht van het Kwaliteits Instituut
Nederlandse Gemeenten (KING).
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid, kortweg i-NUP,
bestaat uit een aantal basisvoorzieningen voor de bedrijfsvoering binnen gemeenten,
ontwikkeld door het Rijk. Dit zijn de zogenaamde i-NUP bouwstenen, die een bijdrage
(moeten gaan) leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening.
Volgens de eigen planning van het Rijk moet het NUP in 2015 afgerond zijn. Dat
betekent dat gemeenten op dat moment de 23 bouwstenen hebben geïmplementeerd en de
19 resultaatafspraken nakomen. Niet alle bouwstenen zijn overigens te realiseren. Voor
de Basisregistratie Lonen en Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU) is het
wettelijke kader nog niet compleet. Hetzelfde geldt voor de Basis Registratie Ondergrond
(BRO). Het heeft ook lang geduurd voor het Rijk digimelding en digikoppeling aan kon
bieden als voorziening.
Het implementatieprogramma i-NUP is ingericht om de invoering van de elektronische
overheid in gemeenten te bespoedigen. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de
implementatie en worden hierbij vanuit de eigen behoefte gefaciliteerd. Over de
financiering van dit programma is afgesproken dat gemeenten zelf de gemeentespecifieke
kosten dragen en dat het Rijk bijdraagt aan de generieke kosten. De gemeenten worden in
de door hen te maken kosten gefaciliteerd door middel van voorfinanciering uit het
gemeentefonds (via de zogenaamde ‘kasschuifgelden’). De opzet van het
implementatieprogramma is niet vrijblijvend, maar gekoppeld aan
resultaatverplichtingen.
Met de uitvoering van deze overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening en eoverheid, kortweg (i-)NUP, wordt ook bijgedragen aan de doelstellingen die door de
Europese Commissie in het eGovernment Actieplan zijn geformuleerd.
34

Nationaal UitvoeringsProgramma Dienstverlening en e-overheid ‘burger en bedrijf centraal’,
behorend bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk
Overleg van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het NUP.
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De agenda voor komende periode, tot 2015, bestaat uit:
– afronden en opleveren van de voorzieningen voor zover dit gaat om eerder
afgesproken functionaliteiten. Geen verdere ontwikkeling tenzij dit nodig is voor de
realisatie van de visie op dienstverlening en dit door de vragende partij wordt
gefinancierd;
– in beheer brengen van de basisvoorzieningen tot een overheidsbrede, toekomstbestendige informatie-infrastructuur;
– grootschalige implementatie van de basisvoorzieningen bij alle overheden. Deze
agenda is uitgewerkt in concrete resultaatverplichtingen (zie het schema in de
paragraaf over i-NUP hieronder), voor aansluiting op en gebruik van de bouwstenen
door gemeenten is uitgewerkt voor de periode tot 2015. De geformuleerde
resultaatverplichtingen zijn toegespitst op gemeenten in het kader van de in te
richten implementatieondersteuning, maar zijn ook voor andere overheidslagen
richtinggevend.
Op de volgende bladzijden zijn de 19 resultaatverplichtingen van het i-NUP in een tabel
weergegeven.
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1

Te behalen resultaat voor 1/1/2015
NBouwsteen
Resultaatverplichting
Webrichtlijnen
Alle gemeenten zorgen dat hun website eind 2012
voldoet aan minimale Webrichtlijnen eisen van
webrichtlijnen (waarmerk drempelvrij zonder ster) en
1/1/2015 volledig (3 sterren Waarmerk Drempelvrij).
Gemeenten dienen – voor zover zij dat nog niet hebben
gedaan – hun website aan te passen conform de
richtlijnen.

2

Berichtenbox

Alle gemeenten sluiten aan op Berichtenbox
MijnOverheid. Hiermee kunnen overheden onderling
berichten uitwisselen, gebruikmakend van
overheidsbrede standaarden.

3

MijnOverheid

4

Mijn Overheid Lopende
Zaken

5
6

Antwoord© - 14+
E-Herkenning

7

Nationaal Handels
Register (NHR )

Het volume van het gebruik van de berichtenbox neemt
significant toe.
Alle gemeenten sluiten aan op de lopende zaken
functionaliteit van MO Lopende Zaken MijnOverheid.
Bewoners en bedrijven/instellingen kunnen via dit
portaal de voortgang van hun aanvragen inzien.
Alle gemeenten zijn aangesloten op het 14+ nummer
Alle gemeenten zijn aangesloten op eHerkenning. Alle
eigen (zijnde niet- eHerkenning DigiD of -eHerkenning)
middelen voor het identificeren en autoriseren van
burgers en bedrijven zijn uitgefaseerd.
Voor 1 juli 2014 zijn alle gemeenten aangesloten op het
NHR in het kader van HR de wettelijke plicht voor
gebruik van NHR.
Het NHR is een centrale voorziening waarin alle
ondernemingen en rechtspersonen in Nederland staan
geregistreerd. De Kamer van Koophandel beheert het
register. De Gemeente is verplicht afnemer van de
gegevens.

8

Antwoord voor
bedrijven/Ondernemersplein

Gemeenten zetten AvB in voor hun dienstverlening aan
bedrijven. Antwoord. v. Gemeenten vullen de bibliotheek
van het platform van AvB met alle Bedrijven transacties
die de ondernemer bij de overheid kan doen en nemen
daarbij de (open) standaarden van AvB die door het
college Standaardisatie zijn vastgesteld in acht.
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9

10

Te behalen resultaat voor 1/1/2015
NBouwsteen
Resultaatverplichting
Basisregistratie Personen Alle gemeenten sluiten aan in het kader van de wettelijke
(BRP/voorheen GBA)
plicht hiervoor. De GBA/BRP als basisregistratie is de
enige en unieke bron van persoonsgegevens van
Nederlandse ingeschrevenen. Elke gemeente beheert en
actualiseert de gegevens voor de eigen inwoners.

Basisregistratie
Grootschalige Topografie
(BGT)

De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) is hiermee
geïntegreerd. De RNI is een uitbreiding van de GBA. De
RNI bevat de persoonsgegevens van mensen die nietingezetene zijn, maar wel een relatie met de Nederlandse
overheid hebben.
Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht.
De BGT bevat alle grootschalige topografische gegevens.

11

(Basisregistratie Lonen,
Arbeidsverhoudingen,
Uitkeringen) BLAU

Alle gemeenten voldoen aan de nog te formuleren
wettelijke plicht.

12

Basisregistratie
Ondergrond (BRO)

Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht:
aansluiten in 2012.

13

Basisregistraties

Alle gemeenten voldoen aan de wettelijke plicht om de
basisregistraties te gebruiken als enige bron van de hierin
opgenomen authentieke gegevens en vragen deze niet
opnieuw uit : dit zal per registratie voor de drie
decentralisatietaken worden gemonitord, vanaf de datum
van verplicht gebruik (zie overzicht).
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Te behalen resultaat voor 1/1/2015
NBouwsteen
Resultaatverplichting
Basisregistratie Adressen Alle gemeenten gebruiken conform resultaatverplichting
en Gebouwen (BAG)
14 de BAG als bron voor adres- en gebouwgegevens in
hun processen, systemen en producten.
Eerste prioriteit hierbij is het realiseren van de koppeling
tussen BAG en GBA uiterlijk 1 november 2011.
De BAG is de registratie van adressen en gebouwen. De
gemeenten zijn de bronhouder voor de gegevens. Om de
gegevens landelijk te kunnen gebruiken moet de
gemeente de BAG-gegevens uploaden naar de Landelijke
Voorziening BAG bij het Kadaster. De Landelijke
Voorziening is door het rijk gerealiseerd.

15

BAG – WOZ (Waarde
Onroerende Zaken)

Alle gemeenten koppelen stapsgewijs de WOZ aan de
BAG met als tussenresultaat dat voor de in februari 2012
te verzenden WOZ-beschikkingen de gekoppelde BAGidentificatienummers beschikbaar zijn
voor externe communicatie.

16

Digikoppeling

17

Digimelding

Alle gemeenten implementeren en gebruiken
digikoppeling om tenminste gegevens uit de BAG,
GBA(gemeentelijke basis administratie/BRP en NHR uit
Alle gemeenten sluiten aan op Digimelding en gebruiken
deze voorziening tenminste voor BAG, GBA/BRP en

18

Digilevering

Alle gemeenten sluiten aan op Digilevering en gebruiken
deze voorziening Digilevering tenminste voor BAG,
GBA/BRP en NHR.

19

Open standaarden

Gemeenten maken gebruik van de open standaarden
zoals vastgesteld door het College Standaardisatie en
werken hierbij volgens het principe ‘pas toe
of leg uit’. Bij aanbestedingen van software krijgt, bij
gelijke geschiktheid, open source (zie ook de
begrippenlijst) de voorkeur.

VISIEBRIEF DIGITALE OVERHEID 2017
In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet.
Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen
(zoals het aanvragen van een vergunning) volledig digitaal kunnen afhandelen. In de
‘Visiebrief Digitale Overheid’ beschrijft minister Plasterk van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoe de overheid dit doel voor burgers
wil bereiken. Hij borduurt hierbij voort op de uitgangspunten die al eerder voor de edienstverlening zijn vastgelegd, maar scherpt zo hier en daar aan en verlegt de
planningshorizon van 2015 naar 2017.
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De aandachtspunten zijn:
1. Informatie moet online beschikbaar zijn (bijvoorbeeld kennisgevingen);
2. Burgers kunnen alle aanvragen aan de overheid digitaal versturen en alle berichten
van de overheid digitaal ontvangen (hierin speelt MijnOverheid een grote rol);
3. Gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid;
4. Inzage en correctierecht op bij de overheid aanwezige gegevens;
5. Informatiebeveiliging en stelsel eID, verhoogde inzet op de beveiliging van
gegevens en de manier waarop bewoners en bedrijven/instellingen zich kenbaar
maken;
6. Optimaal gebruik van digitale gegevens door de overheid, voortzetting van het iNUP;
7. Samen verder bouwen aan één infrastructuur, voortzetting van het i-NUP;
8. Aanpassen van de financieringswijze;
9. Digitaal doen we samen, verbinding van uit het ministerie van BZK.
Het is aan gemeenten om van deze visie een lokale vertaling te maken. Opvallend is dat
de minister inzet op volledige digitalisering. Er is geen specificatie voor welke
producten/diensten dit noodzakelijk is.

2. Resultaten praktijkonderzoek
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Norm

Bevindingen

Algemene indruk: de website van de gemeente is Er wordt duidelijk continu aan de website gewerkt. De website oogt bij
overzichtelijk.
de start van het onderzoek anders in de loop van het onderzoek. De
overzichtelijkheid neemt toe, maar de site oogt nog niet helder. Er zijn
aanpassingen in de structuur. In de eerst bekeken versie was de
thematische indeling rommelig. De term levensgebeurtenissen leek een
zoekterm. De levensgebeurtenissen zijn per 19/9 toegepast zoals het
hoort (met een kort zinnetje). Bovendien is met tabbladen gewerkt,
waar eerst het geheel op 1 pagina stond.

De website is opgebouwd op basis van
‘responsive design’.

Nee. Er moet gescrold worden om de gehele pagina te zien op het
display van een mobiele telefoon. Bij toepassing van ‘responsive
design’, past het beeld zich aan aan de grootte van het beeldscherm
waarop het wordt gepresenteerd.

De website voldoet aan de webrichtlijnen
(Waarmerk drempelvrij, zonder ster)

Ja. De website voldoet.

Er is een planning voor het verwerven van
Waarmerk drempelvrij, drie sterren. Deadline: 1
januari 2015.

Ja. Met het realiseren van de Top 10-takenwebsite wil de gemeente ook P
voldoen aan de Webrichtlijnen fase 2.
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D
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Norm

Bevindingen

Informatie op de website is actueel.

Ja.

W
c
ru
g
zi
v
v
in
n

Bewoners kunnen gebruik maken van een PIP
(MijnNoordoostpolder), waar zij de status van
hun aanvragen kunnen volgen.

Gemeente Noordoostpolder maakt gebruik van het portaal
MijnOverheid. Een lokaal PIP wordt daarmee overbodig.

Stabiliteit: hoeveel keer is het digitale loket
buiten bedrijf geweest in het eerste half jaar van
2014?

1 x.

Hoe snel was het digitale loket weer ‘up’?

Binnen een dag weer ‘up’.

M
o

Toets email-respons
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Norm

Bevindingen

De respons op ongestructureerde vragen is
Mail op zondagavond 27-7- 2014 naarinfo@noordoostpolder.nl. Geen
conform de servicenormen/emailgedragslijn
geautomatiseerde ontvangstbevestiging. Binnen de servicenorm
overheid. Vraag 1, via info@noordoostpolder.nl: antwoord per email. Inclusief kostenopgave (€ 9,70) voor de aanvraag.
“Kunt u me vertellen in hoeverre het bestellen
van een uittreksel GBA via internet bij onze
gemeente goedkoper is dan aan de balie? En als
ik het dan via internet bestel krijg ik het dan ook
thuisgestuurd?” Respons afgezet tegen
servicenormen van de gemeente Noordoostpolder
(of emailgedragslijn burger@overheid):
bevestiging ontvangst per ommegaande met
vermelding van reactietijd. Responstijd binnen 2
werkdagen.

81

Norm
De respons op ongestructureerde vragen is
conform de servicenormen/emailgedragslijn
overheid. Vraag 2, via contactformulier: “Ik wil
graag wat spullen (een bank en een matras) als
grofvuil aanbieden. Haalt de gemeente dat op?
Hoe kan ik daarvoor een afspraak maken?
Respons afgezet tegen servicenormen NOP of
(Emailgedragslijn burger@overheid):
bevestiging ontvangst per ommegaande +
melding reactietijd. Responstijd binnen 2
werkdagen.

Bevindingen
Contactformulier ingevuld op 5 oktober 2014 (M. Meijer,
Schoenerstraat Emmeloord). Bevestiging verzending verschijnt in
beeld, maar een klant ontvangt geen emailbevestiging. Volgende dag
telefonisch contact voor toelichting (binnen servicenorm).

Toets interactiviteit (burgerproducten)
Product

Niveau interactiviteit (1 = informatie, 2 = downloadformulier,
3 = digitale transactie)

Aanvraag bijzondere bijstand

Niveau 2 (PDF bestand)

H

Aanvraag huishoudelijke hulp

Niveau 2 (PDF bestand)

H

Aanvraag evenementenvergunning (klein)

Niveau 2 (PDF bestand)

H
D

Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke
belastingen

Niveau 2 (PDF bestand)

H
V

82

Norm

Bevindingen

Aanvraag uittreksel GBA

Niveau 3 (transactie achter DigiD)

Inzien WOZ taxatieverslag

Niveau 3 (transactie achter DigiD)

Afspraak ophalen grofvuil

Afspraak maken in 1 module, niet DigiD plichtig.

Afspraak maken reisdocument/paspoort

Afspraak maken in 1 module, niet DigiD plichtig.

V
v
p

Doorgeven binnengemeentelijke verhuizing

Niveau 3

V
te
g

Doorgeven verhuizing naar gemeente

Niveau 3

V
te
g

Indienen bezwaar

Niveau 2

Indienen melding openbare ruimte

Niveau 3, kan zonder en met DigiD

V
te
g

Toets interactiviteit (ondernemersproducten)
Product

Niveau interactiviteit (1 = informatie, 2 = downloadformulier,
3 = digitale transactie)

Een ondernemersloket is aanwezig

Niveau 1, informatie

Aanvraag terrasvergunning

Onderdeel OLO

Aanvraag standvergunning

Onderdeel OLO

Aanvraag evenementenvergunning (klein)

Niveau 2 (PDF formulier)

Toets informatiebeveiliging
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Norm
DigiD wordt gebruikt voor die producten
waarvoor authenticatie nodig is

Bevindingen
Ja

84

Norm
DigiD assessment is uitgevoerd en bevindingen
zijn omgezet in acties

Bevindingen

DigiD assessment is in december 2013 uitgevoerd voor het E-loket en
S
separaat voor het belastingloket. Auditor : PassQuat. ‘Norm ICTbeveiligingsassessments DigiD’ is een selectie van
beveiligingsrichtlijnen uit de ‘ICT-beveiligingsrichtlijnen voor web
applicaties’ van Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Het object
van onderzoek was de web omgeving van DigiD aansluiting E-loket
(‘DigiD webomgeving’).
Gemeente Noordoostpolder biedt de volgende functionaliteit aan
waarvoor DigiD aansluiting E-loket ter authenticatie wordt gebruikt:
Burgers kunnen gemakkelijk en snel een product of dienst vinden in de
Productcatalogus, deze na DigiD authenticatie direct via een eFormulier
aanvragen, via de eKassa afrekenen, en de status van de aanvraag
volgen op ‘Mijn Gemeentepagina’. Deze functionaliteit wordt geboden
door het Content Management Systeem (CMS) versie CMS2012
(leverancier Green Valley) in combinatie met de module FormDesigner.
Deze applicatie betreft geheel maatwerk en wordt onderhouden door
Green Valley. De applicatie wordt extern gehost door een provider van
Green Valley, Hosted.nl.
Het onderzoek heeft zich gericht op een aantal ondersteunende
processen conform de ‘Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD’ van
Logius. Gemeente Noordoostpolder heeft dit deel van de DigiD web
omgeving (E-loket) uitbesteed aan Green Valley. Als gevolg hiervan is
er een aantal maatregelen belegd bij deze service organisatie.
Op alle punten die zijn getoetst, scoort de gemeente Noordoostpolder
een ‘voldoet’. We kunnen dus constateren dat de beveiliging van het Eloket voldoet aan de geldende norm.
S
Voor de digitale belastingbalie (DBB) is een separaat onderzoek
uitgevoerd, omdat dit ook een gescheiden omgeving is. Gemeente
D
Noordoostpolder maakt gebruik van serviceorganisatie Centric voor het H
ter beschikking stellen van DBB programmatuur met bijbehorende
zo
databases op apparatuur in het System management Center van Centric. in
Op alle punten die zijn getoetst, scoort de gemeente Noordoostpolder
re
een ‘voldoet’. We kunnen dus constateren dat de beveiliging van de
DBB voldoet aan de geldende norm.
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Norm
De gemeente is aangesloten op E-herkenning, of
heeft een voorziening waarmee bedrijven zich
kunnen authentiseren

Bevindingen
Nee.

V
in

Toets effectiviteit zoekmachine – Niveau (1 = geen resultaat/niet in 1e 5 hits, 2= hit tussen 2 en 5 zoekresultaten, 3 = 1e re
De gemeente heeft een enkelvoudige
zoekfunctie/-machine

Ja.

‘uittreksel bevolkingsregister’

3

‘adreswijziging’

3

‘grofvuil’

3

WOZ

3

ID kaart

3

Passport (interne zoekmachine)

2

A

Paspoord (interne zoekmachine)

1

G
o

Kwijdschelding (interne zoekmachine)

1

G
o

Passport (externe zoekmachine)

3

V
p

Paspoord (externe zoekmachine)

3

V
p

Kwijdschelding (externe zoekmachine)

3

V
p

Toets aansluiting sociale media
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Norm

Bevindingen

De gemeente maakt gebruik van twitter

De gemeente maakt sinds 2011 gebruik van Twitter als medium om met
bewoners te communiceren. Eerst met het account
@buitengewoonNOP (736 volgers), vanaf februari 2014 onder het
account @gemeenteNOP (2086 volgers per 5/10/14). Als we het oude
account vergelijken met het nieuwe, dan is de frequentie van gebruik
toegenomen. In de week voor 5 oktober plaatst de gemeente vrijwel
dagelijks tweets (bij het oude account zien we nog een frequentie van 1
x per 4/5 dagen). Opvallend is dat dit ook tijdens het weekend gebeurt.
De gemeente informeert bewoners met name over ruimtelijke zaken
(bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of gladheidsbestrijding),
evenementen en activiteiten gericht op doelgroepen (ondernemers).

De gemeente heeft een facebookpagina

De gemeente heeft sinds 2012 een aantrekkelijk ogende
Facebookpagina, die onder redactie staat van de afdeling communicatie.
Gebruikers zijn met name tussen de 35-44 jaar. De pagina’s worden
regelmatig bijgewerkt. De evenementenkalender zorgt voor een
constante stroom berichten. De laatste bijdrage is op 5 oktober slechts 2
dagen daarvoor geplaatst. Op vragen van bewoners wordt vaak nog
dezelfde dag gereageerd.
De gemeente heeft ook de beschikking over een Youtube kanaal.
Hiervan maakt de gemeente minder gebruik op 5 oktober is de laatste
bijdrage 8 maanden daarvoor geplaatst.

Toets sturing digitaal kanaal
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Norm

Bevindingen

De gemeente maakt gebruik prijsdifferentiatie
(bijvoorbeeld voor uittreksel GBA)

Prijsverschil: Er is geen prijsverschil voor een GBA-uittreksel. Digitale
afname kost hetzelfde als afname aan de balie.

Stuurinformatie rond digitale diensten wordt
periodiek gegenereerd (afname-aantallen).

Ja.

Stuurinformatie is eenvoudig te genereren.

Redelijk eenvoudig met behulp van rapportagetool Cognos.

B
2

Monitoring: het verkeer op de website wordt
Op dit moment maakt het webbeheer maandelijks rapportages over het H
gemonitord, de bevindingen leiden tot aanpassing gebruik van de website. Deze worden samengevoegd met kerngegevens g
re
van het dienstenpakket/informatievoorziening.
en verwerkt in de maraps naar clustermanagers.
in
d

Het aantal digitaal afgenomen diensten laat een
stijgende lijn zien.

Nee. Na het loslaten van Dimpact blijft het aantal e-diensten van
transactioneel niveau gehandhaafd.

Er is een ‘roadmap’ voor de doorontwikkeling
van digitale dienstverlening die gebaseerd is op
stuurinformatie

Nee. Zowel in de vorige raadsperiode als in de huidige is geen
detailplanning aanwezig voor de ontwikkeling van de digitale
dienstverlening.

Toets aansluiting werkproces
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Norm
De gemeente werkt zaakgericht, de digitale
dienst krijgt een uniek (zaak)nummer. Hiermee
kunnen bewoners hun vraag volgen.

Bevindingen
De gemeente heeft zaakgericht werken organisatiebreed ingevoerd, in
eerste instantie alleen op het niveau van de digitalisering van de post
(Verseon). Kort geleden migratie naar versie 2.1 Verseon en actief
gebruik van de i-Navigator.

S
S

Er wordt wel digitaal gewerkt, maar nog niet echt zaakgericht. Verseon
is als DMS de opvolger van DocMan, het archiefsysteem dat voorheen
in gebruik was. Verseon heeft, net als Key2Zaken, een zaakgerichte
functionaliteit. De twee systemen worden nu naast elkaar gebruikt.
Key2Zaken voor de e-diensten en Verseon voor de vroegere poststroom
activiteiten. Er wordt nog geen uniek zaaknummer uitgegeven en niet
alle documenten zijn opgeslagen in een repository. Er zullen nog
architectuurkeuzes moeten worden gemaakt. Met de komst van de
zaakbrug wordt de inhoud van Verseon ook inzichtelijk voor het KCC
Nog geen ondersteuning van bestuurlijke besluitvorming.
Bij WIZ, VEH en BEL gaat onderzocht worden wat de wensen zijn
voor zaakgerichte ondersteuning. Er zijn nog openstaande issues na de
eerste uitrol.

Informatie over openstaande zaken is eenvoudig
te genereren.

Ja

Er is een beheerstructuur voor het up-to-date
houden van de informatie op de website.

Nee. Er is een webbeheerder, maar de beheerstructuur is nog niet stevig
ingericht. Er is nog geen gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel ten
aanzien van de kwaliteit van de teksten op de website.
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S

Norm
De webcare-functie is helder belegd.

Bevindingen
Ja, bij de afdeling communicatie.

Toets klanttevredenheid
De gemeente meet periodiek de
klanttevredenheid rond het digitale kanaal en
stuurt op de uitkomsten.

Ja. De gemeente neemt deel aan de Benchmark Publiekszaken en
waarstaatjegemeente (zie voor inhoudelijke opmerkingen 2013 ook
onder effecten).

De klanttevredenheid is conform het
regiogemiddelde.

Ja. Cijfers, zie bij benchmarkgegevens. Normering is niet consistent
gebruikt in de afgelopen jaren.

De raad krijgt informatie over de
klanttevredenheid en de maatregelen die
genomen worden om deze te verbeteren.

Ja. De raad ontvangt alleen de terugkoppeling aan de hand van de
Benchmark Publiekszaken in de rekening en eventueel tussentijdse
terugkoppeling van het college.
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3 Overzichtstabel realisatie bouwstenen i-NUP
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid, kortweg i-NUP, bestaat
uit een aantal basisvoorzieningen voor de bedrijfsvoering binnen gemeenten, ontwikkeld door
het Rijk. Dit zijn de zogenaamde i-NUP bouwstenen, die een bijdrage (moeten gaan) leveren
aan het verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening. Volgens de eigen planning
van het Rijk moet het NUP in 2015 afgerond zijn. Dat betekent dat gemeenten op dat moment
de 23 bouwstenen hebben geïmplementeerd en de 19 resultaatafspraken nakomen. Niet alle
bouwstenen zijn overigens te realiseren. Voor de Basisregistratie lonen en arbeids- en
uitkeringsverhoudingen is het wettelijke kader nog niet compleet. Hetzelfde geldt voor de Basis
registratie Ondergrond.
NUP Bouwstenen ten behoeve van de frontoffice
Een groot aantal bouwstenen uit het NUP richt zich op verbetering van het klantcontact tussen
burgers en bedrijven enerzijds, en de gemeente anderzijds. Hiervoor zijn de volgende
bouwstenen in het leven geroepen:
Bouwsteen

Gerealiseerd ja/nee

Bouwstenen gericht op Frontoffice
Webrichtlijnen (waaraan moet de
gemeentelijke website voldoen, denk
bijvoorbeeld aan het voorlezen van teksten,
lettergrootte e.d.)

De gemeente voldoet aan de eerste fase van de
Webrichtlijnen. De website voldoet echter per 1 januari
2015 niet aan fase 2 van de Webrichtlijnen (een van de
resultaatverplichtingen van het i-NUP, gericht op het
presenteren van zeer klantvriendelijke en begrijpelijke
teksten). De realisatie hiervan gaat mee bij het inrichten
van de toptakenwebsite, in het voorjaar 2015. In deze
periode zal ook opnieuw een DigiD-assessment worden
uitgevoerd).

Mei 20
de reali
website

Antwoord voor Bedrijven (een Rijkswebsite
waarop bepaalde informatie van de
gemeente voor bedrijven te benaderen is
middels een link. Tevens aansluiten op de
Berichtenbox voor bedrijven)

Nee. Het Ondernemersplein en de E-herkenning zijn nog
niet gerealiseerd. Er ligt een offerte van een
webleverancier voor de aansluiting. De gemeente
Noordoostpolder trekt voor wat betreft de implementatie
hierin samen op met de gemeenten Lelystad en Dronten
Lelystad wordt begeleid door KING.

Het is o
het clu
Zaken,
is, dit o
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Bouwsteen

Gerealiseerd ja/nee

Samenwerkende catalogi (een
verwijsmechanisme om productinformatie
van de gemeente zichtbaar te maken op de
websites MijnOverheid.nl en
AntwoordvoorBedrijven.nl)

Ja

Mijn Overheid (Aansluiten op de
Berichtenbox voor burgers: één kanaal voor
al hun correspondentie met de overheid)

Noordoostpolder is als eerste gemeente met twee
producten aangesloten op MijnOverheid. De gemeente wil
hierop versterkt inzetten. In relatie hiermee richt de
gemeente geen lokaal PIP in.

14+ Netnummer (Eén telefoonnummer
waarmee alle gemeenten te bereiken zijn. In
Noordoostpolder zou dit 140527 zijn.

Ja, wordt echter niet actief gebruikt. Er zijn verschillende
gemeenten met hetzelfde netnummer in de regio.

Antwoord content (deze bouwsteen is
Ja. Content bibliotheek van SDU, opgenomen in het CMS
inmiddels vervallen omdat er geen
van Greenvalley.
financiering meer voor is). Content PDC via
een commerciële aanbieder.

DigID (de beveiligde poort tot de overheid
voor burgers)

Ja, de twee DigiD assessments zijn bovendien zonder
problemen doorlopen. De gemeente is nu toe aan een
nieuw assessment. Dit is uitgesteld i.v.m. de realisatie van
een nieuwe website.

E-Herkenning (de beveiligde poort tot de
overheid voor bedrijven)

Nee.

DigiD machtigen (een voorziening waarmee Nee.
een burger een andere burger kan machtigen
om zaken via DigiD voor hem af te
handelen)

Bouwstenen gericht op Midoffice (stelsel van basisregistraties)
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Bouwsteen

Gerealiseerd ja/nee

Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG)

Ingericht

Gemeentelijke Basisregistratie Personen
(GBA – of in de nieuwe benaming BRP)

Ingericht

Handelsregister (NHR)*

Aangesloten.

Basisregistratie Kadaster (BRK)

Geen informatie beschikbaar.

Basisregistratie Topografie (BRT)

Geen informatie beschikbaar.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Wettelijk kader nog onduidelijk.

Basisregistratie Inkomen (BRI)

Geen verplichtingen voor gemeenten, anders dan
raadpleging SUWINET.

Basisregistratie Waardering Onroerende
Zaken (WOZ)

Aangesloten.

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), Wet op
1 januari 2014 in werking getreden.

Ingericht met inrichting BRP.

Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT)

Geen informatie bekend.

Basisregistratie Lonen, Arbeids- en
Uitkeringsverhoudingen (BLAU)*

Nu nog polis administratie UWV. Wettelijk kader nog niet
uitgewerkt.

Basisregistratie Voertuigen (BRV)

Afnemer.

Digilevering (een generieke technische
voorziening om gegevens vanuit de
basisregistratie naar afnemers te
distribueren)

Niet gerealiseerd (S5).
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Bouwsteen

Gerealiseerd ja/nee

Digikoppeling (een generieke technische
voorziening om gegevens tussen de
basisregistraties uit te wisselen)

Gerealiseerd via de aansluiting Berichtenbox. Bericht
KING website 18 juli 2014.

Digimelding (een generieke technische
voorziening om afnemers terug te laten
melden aan de basisregistratie als hier een
gegeven niet klopt)

Niet gerealiseerd (S5).

Bouwstenen gericht op verbinding tussen bouwstenen/overheden
Mijn Overheid: aansluiten op de
Berichtenbox van Mijn Overheid.

Wordt op dit moment gerealiseerd. Paspoortnotificatie en
WOZ beschikking. Bericht KING website, juli 2014

Mijn Overheid: in toenemende mate
corresponderen via de Berichtenbox van
Mijn Overheid.

Wordt op dit moment gerealiseerd.

Mijn Overheid: aansluiten op de
functionaliteit binnen Mijn Overheid
waardoor burgers de status van hun zaak
met de gemeente kunnen volgen.

Aangesloten.

Antwoord©: aangesloten zijn op het 14+
netnummer.

Aangesloten.

eHerkenning: aangesloten zijn op
eHerkenning en dit als enige voorziening
voor het identificeren en autoriseren van
bedrijven gebruiken.

Niet aangesloten.

NHR: voor 1 juli 2014 aangesloten zijn op
het NHR.

Aangesloten.
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Bouwsteen

Gerealiseerd ja/nee

Antwoord voor Bedrijven: digitale
transacties met bedrijven worden ontsloten
via Antwoord voor Bedrijven en alle zaken
(producten) die bedrijven bij de gemeente
kunnen regelen zijn daar ontsloten.

Geen functie aanwezig voor bedrijvenloket (S5).

BRP/GBA: voldoen aan de eisen van het
gebruik van de GBA/BRP.

Gerealiseerd.

BGT: per 1 januari 2016 dient dit te zijn
ingericht binnen de gemeente. Op schema?
Stand van zaken transitie monitoring tool
bekend?

Geen gegevens bekend.

BLAU: voldoen aan een nog te formuleren
wettelijke plicht

Nu nog polis administratie UWV. Wettelijk kader nog niet
uitgewerkt.

BRO: aangesloten zijn op de Basisregistratie Wettelijk kader nog onduidelijk.
Ondergrond
Basisregistraties: Basisregistraties gebruiken Gegevensbeheer ingericht. Het intern gebruik van
als enige bron van de hierin opgenomen
basisregistraties heeft nog aandacht nodig.
authentieke gegevens en niet opnieuw
uitvragen.

BAG/GBA: het hebben van een koppeling
tussen BAG en GBA, waardoor de GBA
altijd beschikt over authentieke BAGadressen.

Koppeling aanwezig.

BAG/WOZ: Het hebben van een koppeling
tussen BAG en WOZ, waardoor de WOZ
altijd beschikt over authentieke BAGgegevens.

Koppeling aanwezig.
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Bouwsteen
Digikoppeling: Digikoppeling is
geïmplementeerd om gegevens uit BAG,
GBA en NHR uit te wisselen.

Gerealiseerd ja/nee
Gerealiseerd via de aansluiting Berichtenbox.

Digimelding: Digimelding is
Niet gerealiseerd.
geïmplementeerd om terug te melden aan de
landelijke voorzieningen voor de BAG,
GBA en NHR.
Digilevering: Digilevering is
geïmplementeerd en levert de gegevens
vanuit de landelijke BAG, GBA en NHR.

Geen gegevens bekend.

Standaardisatie: open standaarden zoals
Wel aansluiting op de landelijke standaarden via
vastgesteld door het College Standaardisatie leveranciers, maar geen ‘open source’.
en werken daarbij volgens het principe ‘pas
toe of leg uit’. Bij aanbestedingen van
software krijgt, bij gelijke geschiktheid,
open source de voorkeur.

96

4. Speerpunten en indicatoren collegeprogramma’s (CP) en
beleidsplanningen (BP)
Programmabegroting 2010 (-2013)
Speerpunten uit het collegeprogramma 2008-2010 (CP) en de beleidsplanning 2010-2013 (BP)
−

het project Andere Overheid is gericht op verbetering van de dienstverlening aan de inwoner en
de kwaliteit daarvan. Van het project worden gerealiseerd:
▪ de invoering van het burgerservicenummer;
▪ de aansluiting bij DigiD;
▪ de beschikbaarheid van meer dan 50% van de gemeentelijke dienstverlening via de website;
▪ de publieksvriendelijke herinrichting van de loketten in het gemeentehuis inclusief een
klantvolgsysteem;

−

de digitale beschikbaarheid van meer dan 50% van de ruimtelijke plannen (C P 40);

−

onderzoek doen naar de optimalisering van de openstellingen van het gemeentehuis in relatie
met de wensen van de inwoners en de efficiency van de ambtelijke inzet (CP 44);

−

een plan vaststellen voor de (door)start van integraal en gebiedsgericht werken, daarmee inhoud
geven aan de thema’s wijk- en dorpsgericht werken, leefbaarheid wijken en dorpen, sociale
structuur ontwikkeling dorps- en wijkplannen, integrale veiligheid, enz. (CP 45);

−

kwaliteitshandvest en servicenormen opstellen (BP 1034).

Indicator

2008

2010

2013

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

25%

65%

80%

7,7

8,0

8,0

7,3

7,6

8,0

Aantal digitale beschikbare producten
Totaalscore in de VNG benchmark voor de balie
Totaalscore in de VNG benchmark voor klanttevredenheid
van de telefonie

Kaders:
- Integrale nota kwaliteit dienstverlening (2005)
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Programmabegroting 2011(-2013)
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplanning 2011-2014 (BP)
en specifieke aandachtspunten:
−

in 2015 kan de gemeente in potentie hét loket voor de overheid zijn. Het digitale kanaal
noordoostpolder.nl wordt een volwaardig kanaal voor dienstverlening en informatie (CP 37);

−

voortzetten van het project Dienstverlening (voorheen project Andere Overheid) (BP 40);

−

onderzoek doen naar optimalisatie van de avondopenstellingen van het gemeentehuis in relatie
tot de wensen van de inwoners en de efficiency van de ambtelijke inzet. In het kader hiervan de
reeds ontstane structureel extra inkomsten en extra lasten gemeentebalie in de begroting
verwerken (BP 44).

Indicator
−
−

Klanttevredenheid balie (VNG benchmark, KTO balie)
Klanttevredenheid telefonie (VNG benchmark, KTO telefonie)

2009

2011

2014

7,7
7,5

7,8
7,8

8,0
8,0

Programmabegroting 2012 (-2015)
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplanning 2012-2015
(BP) en specifieke aandachtspunten:
−

In 2015 kan de gemeente in potentie hét loket voor de overheid zijn. Het digitale kanaal
noordoostpolder.nl wordt een volwaardig kanaal voor dienstverlening en informatie (CP 37 +
BP 40).

Indicator
−
−

Klanttevredenheid balie (VNG benchmark, KTO balie)
Klanttevredenheid telefonie (VNG benchmark, KTO telefonie)

2010

2012

2015

7,5
7,5

7,7
7,7

8,0
8,0

Kaders:
− Lidmaatschap Dimpact, nieuwe aanbesteding in 2012
− Landelijke dienstverleningsconcept Antwoord©
− Businessmodel 2012
− Inrichtingsprincipes Klantcontactcentrum
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Programmabegroting 2013 (-2016)
Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten en de beleidsplanning 2013-2016
(BP) en overige specifieke aandachtspunten:
−

In 2015 kan de gemeente in potentie hét loket voor de overheid zijn. Het digitale
kanaal noordoostpolder.nl wordt een volwaardig kanaal voor dienstverlening en
informatie (CP 37 + BP 40);

−

Noordoostpolder heeft servicenormen vastgesteld, conform landelijke richtlijnen
(BP 2013-2016, nr. 1340).

Indicator
−
−

Klanttevredenheid balie (VNG benchmark, KTO balie)
Klanttevredenheid telefonie (VNG benchmark, KTO
telefonie)

2011

2013

2015

7,6
7,5

7,7
7,7

8,0
8,0

Kaders:
− Lidmaatschap Dimpact
− Landelijke dienstverleningsconcept Antwoord©
− Businessmodel
− Inrichtingsprincipes Klantcontactcentrum

Programmabegroting 2014 (-2017)
Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten en de beleidsplanning 2014-2017
(BP) en overige specifieke aandachtspunten:
−

In 2015 kan de gemeente in potentie hét loket voor de overheid zijn. Het digitale
kanaal noordoostpolder.nl wordt een volwaardig kanaal voor dienstverlening en
informatie (CP 37 + BP 40);

−

Noordoostpolder heeft servicenormen vastgesteld, conform landelijke richtlijnen
(BP 2013-2016, nr. 1340);

−

Ontwikkeling visie en strategie voor de informatiehuishouding, aansluitend
realisatie en implementatie conform wet- en regelgeving (BP 2014-2017, nr. 1412
en 1412a).

Indicator

2013

2015

2017

(Benchmark Publiekszaken VNG)
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−

Klanttevredenheid balie

7,8

8,0

8,0

−

Klanttevredenheid telefonie

7,4

7,8

8,0

−

Klanttevredenheid digitaal

6,9

7,5

8,0

Kaders:
− Projectplan Dienstverlening 2013-2014
− Landelijke dienstverleningsconcept Antwoord©
− Implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma (i-NUP)
− Businessmodel gemeente Noordoostpolder
− Inrichtingsplan Klantcontactcentrum 2012
− Informatiearchitectuur gemeente Noordoostpolder 2010-2012
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5. Bronnen- en respondentenlijst
Schriftelijke bronnen
Titelbeschrijving
Gemeente Noordoostpolder, Coalitieakkoord 2014-2018 “De kracht van Noordoostpolder”,
mei 2014
Gemeente Noordoostpolder, Informatienota B&W informatiebeleid 2012-2015, 4maart 2013
Gemeente Noordoostpolder, Informatiebeleid 2014-2017, versie 1.1., januari 2013
Gemeente Noordoostpolder, Architectuurplaat, 14 mei 2013
Gemeente Noordoostpolder, GEMMA Applicatielandschap Noordoostpolder, 18 maart 2014
Gemeente Noordoostpolder, Notitie Directieteam Vaststelling en rapportage softwareinvesteringen 2014, 24 juni 2014
Gemeente Noordoostpolder, Overzicht Reservering en uitputting Software-investeringen 2014,
24 juni 2014
Gemeente Noordoostpolder, Projectplan Dienstverlening / Het Nieuwe Werken 2014, datum
onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Projectplan Digitalisering documentenstromen, 27 augustus 2013
Gemeente Noordoostpolder, Digitale dienstverlening – regel het direct, datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Plan van aanpak project “Van fysiek naar digitaal”, versie 0.4, 19
februari 2013
Benchmarking Publiekzaken, Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek, juni 2013
Gemeente Noordoostpolder, Besluitvormende collegenota Benchmark Publiekzaken 2013, 16
augustus 2013
Gemeente Noordoostpolder, Informatie “Over onze service” (servicenormen), datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Brief beëindiging samenwerking Dimpact , kenmerk 2013009488INF-u, 25 juni 2013
Gemeente Noordoostpolder, Raadsvoorstel Beëindiging lidmaatschap Dimpact, 21 mei 2013
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Gemeente Noordoostpolder, Besluitvormende collegenota Beëindiging lidmaatschap en
samenwerkingsovereenkomst coöperatieve vereniging Dimpact, 16 juni 2013
Gemeente Noordoostpolder, Programmabegroting 2010 (-2013), 11 november 2009
Gemeente Noordoostpolder, Programmabegroting 2011 (-2014), 11 november 2010
Gemeente Noordoostpolder, Programmabegroting 2012 (-2015), 10 november 2011
Gemeente Noordoostpolder, Programmabegroting 2013 (-2016), 13 november 2012
Gemeente Noordoostpolder, Programmabegroting 2014-2017), 11 november 2013
Gemeente Noordoostpolder, Dienstverlening op peil - projectplan 2010-2012, versie 0.7, 10
mei 2010
Gemeente Noordoostpolder, Projectjaarplan 2011 Directieproject Dienstverlening op peil,
versie 2.0, 3 december 2010
Gemeente Noordoostpolder, Bijlage 1: begroting 2011 - projectjaarplan 2011 Dienstverlening
op peil, 3 december 2010
Gemeente Noordoostpolder, Bijlage 2: mijlpalen deelprojecten - projectjaarplan 2011
Dienstverlening op peil, 3 december 2010
Gemeente Noordoostpolder, Projectjaarplan 2012 directieproject Dienstverlening op peil,
datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Business case Dimpact, e-Suite en lidmaatschap, 31 november
2012
Gemeente Noordoostpolder, Bijlage bij Business case Dimpact – kosten scenario’s A t/m D, 31
november 2012
Gemeente Noordoostpolder, Beoordelingscriteria R3 Dimpact-suite n.a.v. bezoek Landerd, 8
april 2013
Gemeente Noordoostpolder, Raadsbesluit vaststelling Verordening gemeentelijke digitale
dienstverlening, 15 juli 2007
Gemeente Noordoostpolder, Deelprojectplan Servicenormen 2011 fase 1, versie 1.0, 21 juli
2011
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Gemeente Noordoostpolder, Rapport Dienstverlening in cijfers: resultaten Benchmark
Publiekszaken en burgerpanel, november 2013
Gemeente Noordoostpolder, Definitieve Brief op Maat van Benchmarking Publiekszaken,
augustus 2013
Gemeente Noordoostpolder, Strategie en visie van de ambtelijke organisatie gemeente
Noordoostpolder, juni 2014
Gemeente Noordoostpolder, Visiedocument ‘Wij zijn er voor inwoners en ondernemers van de
Noordoostpolder’, 14 januari 2013
Gemeente Noordoostpolder, Collegeprogramma 2010-2014, 15 april 2010
Gemeente Noordoostpolder, Rapport DigiD-ICT beveiligingsassessment DBB, 12 december
2013
Gemeente Noordoostpolder, Rapport DigiD-beveiligingsassessment E-loket, 12 december 2013
Gemeente Noordoostpolder, Informatiebeleid 2012-2015, versie 1.1, 3 januari 2013
Gemeente Noordoostpolder, besluitenlijst college B&W, 12 maart 2013
Gemeente Noordoostpolder, besluitenlijst college B&W, 23 april 2013
Gemeente Noordoostpolder, Oplegnota aan Stuurgroep project
‘Dienstverlening’/Concernmanagement betreft vervolg project Informatiearchitectuur’, 27
januari 2010
Gemeente Noordoostpolder, Eindrapport Informatiearchitectuur Gemeente Noordoostpolder,
conceptversie 1.1, 14 december 2009
Gemeente Noordoostpolder, Strategische raadsagenda 2014-2017, datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Reactie op vragen over de gemeentelijke Zaaktypecatalogus,
datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Implementatielijst, 1 september 2014
Gemeente Noordoostpolder, Najaarsrapportage 2010, 28 september 2010
Gemeente Noordoostpolder, Jaarstukken 2012, mei 2013
Gemeente Noordoostpolder, Najaarsrapportage 2012, datum onbekend
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Gemeente Noordoostpolder, Najaarsrapportage 2013, datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Jaarstukken 2013, juni 2014
Gemeente Noordoostpolder, Voorjaarsrapportage 2014, juni 2014
Gemeente Noordoostpolder, Jaarverslag 2010 Noordoostpolder, datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Jaarverslag 2011 Noordoostpolder, datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Jaarrekening 2010 Noordoostpolder, datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Jaarrekening 2011 Noordoostpolder, datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Najaarsrapportage 2011 Noordoostpolder, datum onbekend
Gemeente Noordoostpolder, Producten en dienstencatalogus, versie 3,13 april 2012
Gemeente Noordoostpolder, Producten en dienstencatalogus, 2014
Gemeente Noordoostpolder, Managersoverzicht producten en dienstencatalogus, 13 april 2012
Gemeente Noordoostpolder, Resultaten peiling burgerpanel meldingen openbare ruimte, juni
2013
Gemeente Noordoostpolder, Programmabegroting 2014-2017 Noordoostpolder, november
2013
Gemeente Noordoostpolder, Voorjaarsrapportage 2013, datum onbekend.

Respondenten
Dhr./mevr,
Naam
Voorletter(s)

Functie

Organisatie

Mw. Y.

Bangma

Manager Advies
(voorheen: Projectleider
Dienstverlening)

Gemeente Noordoostpolder

Dhr. C.

Cloosterman

Manager Informatie

Gemeente Noordoostpolder

Mw. K.

de Vries

Medewerker Wijkbeheer

Gemeente Noordoostpolder
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Dhr. H.

Ferbeek

Ondernemer

Centrum voor Jong
Ondernemerschap

Dhr. G.

Geuke

ICT adviseur

Gemeente Noordoostpolder

Dhr. E.

Heeringa

Adviseur documentaire
informatievoorziening

Gemeente Noordoostpolder

Mw. T.

Keizer

Medewerker

MEE IJsseloevers

Mw. Y.

Knobbout

Coördinator
thuisadministratie

Humanitas, afdeling
Noordoostpolder

Mw. J.

Langendijk

Voorzitter

Participatieraad Sociaal
Domein Noordoostpolder

Mw. M.

Pul

Lid

Burgerpanel Noordoostpolder

Dhr. A.

Schaafsma

Projectleider
Informatiedienstverlening

Gemeente Noordoostpolder

Dhr. T.

Tuinenga

Raadslid

Gemeente Noordoostpolder

Dhr. I.

Valk

Gemeentesecretaris

Gemeente Noordoostpolder

Dhr. A.

van der Weg

Bestuurslid

ANBO

Dhr. A.

van der
Werff

Burgemeester

Gemeente Noordoostpolder

Dhr. F.P.J.

van Erp

Raadslid

Gemeente Noordoostpolder

Mw. F.

van Golen

Manager Klant Contact
Centrum

Gemeente Noordoostpolder

Dhr. J.W.

van der Linde

Algemeen adviseur

Gemeente Noordoostpolder

Dhr. P.

van Reijn

Projectleider
Dienstverlening/Het
Nieuwe Werken

Gemeente Noordoostpolder

Dhr. C.J.

van Zwol

Functioneel beheerder

Gemeente Noordoostpolder

Dhr. G.P.

Vermeulen

Lid
Rekenkamercommissie

Gemeente Noordoostpolder

Mw. S.

Werkman

Lid
Rekenkamercommissie

Gemeente Noordoostpolder

Mw. P.

Zwier

Algemeen adviseur

Gemeente Noordoostpolder
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6. Begrippenlijst
Begrip

Toelichting

Benchmark Publiekszaken Benchmarking Publiekszaken is een instrument om de stand
van zaken ten aanzien van dienstverlening te meten en te
verbeteren. Aan Benchmarking Publiekszaken nemen al circa
80 gemeenten deel. Ze meten en vergelijken hun prestaties
onderling zodat ze van elkaar kunnen leren. Benchmarking
Publiekszaken is in 2004 ontstaan mede op initiatief van VNG
en NVVB. In 2015 zal de Benchmark worden vervangen door
het ‘Dashboard Dienstverlening’.
BSN

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer
dat iedereen krijgt die ingeschreven staat in de Basisregistratie
personen (BRP). Het BSN vervangt in veel gevallen het
sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers.

CMS

Een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het
mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische
kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren
(contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS
gebruikt, naar het Engelse content management system
(inhoudbeheersysteem). Een functionaliteit van een CMS is dat
gegevens zonder lay-out (als platte tekst) kunnen worden
ingevoerd, terwijl de gegevens worden gepresenteerd aan
bezoekers met een lay-out door toepassing van sjablonen. Een
CMS is vooral van belang voor websites waarvan de inhoud
regelmatig aanpassing behoeft, en de inhoud in een vaste layout wordt gepresenteerd aan bezoekers.

CORV

CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening). Met
CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en
gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen.

DigiD

DigiD is een hulpmiddel waarmee bewoners zichzelf kunnen
identificeren als ze informatie of diensten willen afnemen van
de overheid.
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Dimpact

Dimpact is een coöperatieve vereniging van gemeenten. De
Dimpact-gemeenten werken samen om vraagstukken rondom
dienstverlening en bedrijfsvoering gezamenlijk op te pakken. In
de onderzoeksperiode hield dit in: samen systeemoplossingen
ontwikkelen en technisch laten realiseren, met’open source’ als
vertrekpunt. In de loop van de tijd ontwikkelde Dimpact zich
meer inde richting van een inkoopcombinatie. Dimpact telt
momenteel 32 lidgemeenten.

E-herkenning

E-herkenning is een hulpmiddel waarmee vertegenwoordigers
van instellingen of bedrijven zichzelf kunnen identificeren als
ze informatie of diensten willen afnemen van de overheid.

GEMMA

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. GEMMA is afgeleid van de
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Samen
met andere NORA-dochters als WILMA (waterschappen),
PETRA (provincies) en MARIJ (Rijksoverheid) maakt
GEMMA deel uit van de groeiende familie van overheidsreferentiearchitecturen. Hiermee is een belangrijke basis gelegd
voor interoperabiliteit tussen de verschillende overheden en
landelijke voorzieningen

GovUnited

Soortgelijk samenwerkingsverband aan Dimpact. Deze
stichting maakt gebruik van een CMS van Greenvalley en een
zaaksysteem dat is ontworpen door Logius (TripleC). Er zijn 12
deelnemende gemeenten.
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(i)-NUP

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eOverheid, kortweg i-NUP, bestaat uit een aantal
basisvoorzieningen voor de bedrijfsvoering binnen gemeenten,
ontwikkeld door het Rijk. Dit zijn de zogenaamde i-NUPbouwstenen, die een bijdrage (moeten gaan) leveren aan het
verbeteren van de kwaliteit van de digitale dienstverlening.
Volgens de eigen planning van het Rijk moet het NUP in 2015
afgerond zijn. Dat betekent dat gemeenten op dat moment de 23
bouwstenen hebben geïmplementeerd en de 19
resultaatafspraken nakomen. Niet alle bouwstenen zijn
overigens te realiseren. Voor de Basisregistratie lonen en
arbeids- en uitkeringsverhoudingen is het wettelijke kader nog
niet compleet. Hetzelfde geldt voor de Basis registratie
Ondergrond.

I-Versneller

Een van de begeleidingsonderdelen van het i-NUP programma
van KING. Ondersteuningsprogramma per bouwsteen van het iNUP, gericht op de ondersteuning van projectleiders die de
bouwsteen binnen hun eigen organisatie implementeren.

Kanaal

Onder ‘kanaal’ wordt elke ingang verstaan die bewoner,
bedrijven en instellingen kunnen gebruiken om hun vraag aan
de gemeente te stellen. Traditioneel waren die de balie en de
telefoon. Later kwam hier het digitale kanaal bij. Die bestond in
eerste instantie enkel uit de gemeentelijke website. De laatste
tijd komen hier ook de sociale media bij.

KING (Kwaliteits Instituut KING is het Kwaliteitsinstituut van de Gemeenten en is van en
Nederlandse Gemeenten) voor gemeenten. KING richt zich op het verbeteren van
dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten ten behoeve
van hun burgers en bedrijven. Verder helpt KING gemeenten
deel te nemen aan de netwerksamenleving en ontwikkelt KING
concepten voor een krachtig bestuur. En heel praktisch: KING
wil gemeenten zo goed mogelijk ondersteunen bij de aanpak
van de decentralisaties in het sociaal domein. KING
ondersteunt gemeenten tot eind 2014 met een
begeleidingsprogramma gericht op het realiseren van de
bouwstenen van i-NUP.
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Lektober

In 2011 startte de ICT-nieuwssite Webwereld een initiatief om
elke werkdag van de maand oktober ICT-veiligheidsrisico’s bij
een aantal websites van overheden en instellingen aan het licht
te brengen. De gemeente Noordoostpolder kwam voor op de
lijst. Het initiatief van onderzoeksjournalist Brenno de Winter
leidde tot landelijke maatregelen: op 2 februari 2012 gaf
minister Spies in een brief aan de Tweede Kamer aan dat alle
organisaties die DigiD gebruiken, moeten voldoen aan een
beveiligingsnorm. De website moet bij jaarlijks worden getoetst
op grond van deze norm. De gemeente Noordoostpolder heeft
in december 2013 nog een beveiligingsassessment DigiD laten
uitvoeren.

Midoffice

Het midoffice is een systeem dat de ‘voorkant’ (frontoffice) en
de ‘achterkant’ (backoffice) van de organisatie elektronisch met
elkaar verbindt.
Vooral voor inwoners en bedrijven zorgt deze verbinding voor
gemak en transparantie, want:
er kunnen ook aanvragen worden gedaan buiten kantooruren;
er kan inzicht worden verschaft in de afhandeling van een
aanvraag of bezwaar.
Voor de interne organisatie betekent het:
− Niet onnodig overtikken van gegevens uit aanvragen in
werksystemen;
− Mogelijkheid om vanuit werksystemen status te
publiceren op MijnOverheid.

MijnOverheid

MijnOverheid is voor iedere burger een persoonlijke website
voor overheidszaken. Burgers zien hier welke persoonlijke
gegevens bij de overheid bekend zijn: werk, AOW-pensioen,
huis, auto en studie. MijnOverheid biedt ook een persoonlijke
Berichtenbox. Hiermee is post van de overheid digitaal te
ontvangen.
Een aantal gemeenten biedt ook inzage in lopende zaken die
een burger heeft bij de gemeente. Bijvoorbeeld een
vergunningaanvraag. Via MijnOverheid kan de status van de
aanvraag worden gevolgd.
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NORA

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)
bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor
het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het
is een instrument dat door overheidsorganisaties kan worden
benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en
bedrijven. In 2009 is NORA door het kabinet vastgesteld als
norm voor de overheid.
De NORA beschrijft tien strategische en veertig afgeleide
principes. De strategische principes beschrijven de kwaliteit
van de dienstverlening vanuit het perspectief van afnemers:
burgers, bedrijven en andere overheidsorganisaties. De
afgeleide principes beschrijven de belangrijkste kenmerken
waar diensten aan moeten voldoen om die kwaliteit te
realiseren. Het centrale begrip is ‘interoperabiliteit’: het
vermogen van organisaties en mensen om informatie uit te
wisselen en die informatie te begrijpen en te gebruiken.

Overheidsmonitor

Een door het ministerie van BZK ontwikkeld instrument dat
door veel gemeenten werd gebruikt. De wijze van meten in de
Overheidsmonitor oogstte indertijd veel kritiek. In 2011 is deze
vorm van monitoring stopgezet, ten gunste van monitoring
gericht op het invullen van de resultaatverplichtingen van (iNUP.

PDC

Een applicatie voor het beschrijven en via een website
ontsluiten van (groepen van) goederen of diensten. Een PDC
bevat een overzicht van alle producten, de
productbeschrijvingen, de van toepassing zijnde wetgeving,
voorwaarden, procedures, doorlooptijden en kosten. Een
product-dienstencatalogus is een belangrijke bouwsteen voor de
elektronische dienstverlening van de Nederlandse overheid, die
van het elektronische loket het primaire loket wil maken.
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Webrichtlijnen

De Webrichtlijnen bestaan uit een samenhangende set
basiseisen voor de ontwikkeling en bouw van websites, samen
met hulpmiddelen om te controleren of aan de eisen is voldaan.
Deze basiseisen zijn volledig gebaseerd op internationaal
vastgestelde en geaccepteerde standaarden voor webinterfaces.
De meeste zijn opgesteld door het World Wide Web
Consortium (W3C).
De Webrichtlijnen bevatten kaders om webcontent te maken die
onder uiteenlopende situaties te gebruiken, uitwisselbaar en
duurzaam is. Websites die gebouwd zijn conform de
Webrichtlijnen zijn optimaal toegankelijk voor gebruikers van
uiteenlopende webapparaten, besturingssystemen en
hulptechnologieën, en voor mensen met functiebeperkingen,
waaronder visueel gehandicapten. Op die manier wordt
verzekerd dat niemand door techniek wordt belemmerd om
gebruik te maken van de informatie en diensten die via internet
worden aangeboden. Daarnaast zijn deze websites voorbereid
voor multi-channel-communicatie en is de content van die
websites beter vindbaar met moderne zoekmachines.

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is het organisatiebreed procesmatig
samenwerken met de ‘zaak’ als middelpunt en het resultaat
voor de klant als doel. Dat is mogelijk door ‘de zaak’ centraal te
stellen. Een ‘zaak’ is een samenhangende hoeveelheid werk met
een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat,
waarvan kwaliteit en de doorlooptijd bewaakt moeten worden.
Een dienst (aanvraag) of product aan de burger of bedrijf is een
‘zaak’. Deze zaak staat centraal en alle informatie wordt
rondom deze zaak verzameld en beheerd. Voorbeelden van een
zaak zijn bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, het
verlenen van inkomensondersteuning of het afhandelen van een
klacht of melding. Bij de afhandeling van een zaak zijn vaak
diverse afdelingen betrokken. Een zaak houdt zich niet aan de
manier waarop we onze organisatie hebben ingericht: hij loopt
van ‘klant tot klant’

Zaak

Een’ zaak’ is een samenhangende hoeveelheid werk met een
gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd resultaat, waarvan
de kwaliteit en de doorlooptijd bewaakt moeten worden.
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dienstverlening

Geachte commissieleden,
Op 11 mei 2015 ontvingen we uw conceptrapportage in het kader van het
onderzoek naar digitale dienstverlening. U vroeg ons om een bestuurlijke reactie
op de conclusies en aanbevelingen. In deze brief geven we die reactie.
Het rapport bevat een drietal conclusies:
1. Het ontbreekt binnen de gemeente Noordoostpolder aan een eigen lokale
visie op
digitale dienstverlening en evalueerbare (maatschappelijke) doelen. Wel is
vanaf 2013 en in de huidige bestuursperiode een kentering zichtbaar.
2. De rol van de raad ten aanzien van digitale dienstverlening is beperkt tot
het beschikbaar stellen van financiële middelen. De raad wordt door het
college niet in positie gebracht bij de ontwikkeling van een visie en
ambities en om te beoordelen of maatschappelijke doelen worden
gerealiseerd. Anderzijds ontbreekt het bij de raad ook aan een actieve
houding om zelf meer grip te krijgen.
3. Er zijn goede signalen dat digitale dienstverlening meerwaarde kan
opleveren, of al oplevert. Ook is er nog volop ruimte voor verdere
ontwikkeling. Dat blijkt uit gesprekken met gebruikers, de ambtelijke
organisatie en best practices uit andere gemeenten.
De conclusies worden voorafgegaan door enkele inleidende opmerkingen
betreffende de feitelijke stand van zaken van de digitale dienstverlening in
Noordoostpolder. Kort samengevat komen die neer op:
• De uitvoeringsprestaties zijn ten opzichte van gemeenten van dezelfde
grootteklasse voldoende tot goed te noemen.
• De gemeente doet dit ook binnen financiële kaders die vergelijkbaar zijn
met andere gemeenten. Dit ondanks tussentijdse knelpunten. Denk aan
het uittreden van de gemeente uit het Dimpact samenwerkingsverband,
wat geen negatief effect heeft gehad op de kwaliteit van dienstverlening.
• De gemeente is zelfs koploper met betrekking tot invoering van de
zogenaamde ‘Berichtenbox van MijnOverheid’. Hiermee krijgen klanten een
automatisch bericht dat zij hun paspoort kunnen verlengen en krijgen zij
hun aanslag WOZ.
• Het maatschappelijk effect van digitale dienstverlening is onvoldoende
zichtbaar.
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Het College herkent zich in grote lijnen in de conclusies van de
rekenkamercommissie. De lokale visie is altijd gebaseerd geweest op de landelijke
ontwikkeling en heeft in het debat tussen Raad en College nooit een rol van
betekenis gekregen. In hoeverre dat wordt veroorzaakt door het College, die de
Raad niet in positie zou hebben gebracht of door de Raad die geen actieve
houding aannam, is niet echt relevant. Feit is dat dit thema weinig tot geen
bestuurlijke aandacht heeft gekregen. Het College is verheugd dat de rekenkamer
de inspanningen van de afgelopen periode herkent om hier verandering in te
brengen. Nu de visie op de ontwikkeling van de organisatie steeds helderder
wordt in het licht van de uitdagingen waarvoor de gemeente zich ziet gesteld, past
daarbij ook een heldere visie op (digitale) dienstverlening. Momenteel wordt een
dergelijke visie ook voorbereid. We komen graag in gesprek met de Raad om
afspraken te maken over een actieve betrokkenheid bij dat proces. Dat ook
gebruikers zich in toenemende mate tevreden tonen met de digitale
dienstverlening is een mooie opbrengst. Maar de door hen gesignaleerde ruimte
tot verbetering moet wel met beide handen worden opgepakt.
De inspanningen van de afgelopen anderhalf jaar waren vooral gericht op de
technische inrichting van onze informatie-architectuur. Van belang was om daarbij
heldere uitgangspunten te formuleren voor de ontwikkeling van de organisatie. In
die periode zijn vergelijkbare analyses gemaakt met die in het rapport zijn
geformuleerd. Op basis daarvan is besloten om het ‘oude’ project dienstverlening
per 1 januari 2015 om te zetten naar een driejarig programma Dienstverlening en
Digitalisering. Het beleidsuitgangspunt daarbij is ‘Digitaal tenzij...’, in navolging
van de rijksagenda Digitaal 2017. Het programma moet ons helpen om te komen
van een op techniek gebaseerde aanpak naar een op maatschappelijke effect
gebaseerde aanpak. Op basis van helder geformuleerde doelen komen we zo tot
een maatschappelijke opbrengst. Die opbrengst zal zowel in kwaliteit van
dienstverlening zichtbaar worden als in efficiency in de uitvoering.
Daarmee nemen we de ‘aanbevelingen voor het College’ van de
rekenkamercommissie over. De daarin genoemde punten worden zonder
uitzondering meegenomen in het programma. Reeds in de Perspectiefnota ziet u
daar onderdelen van terugkomen.
V.w.b. de ‘aanbevelingen voor de Raad’ vernemen wij graag op welke wijze de
Raad betrokken wil worden bij het traject om tot een heldere visie op (digitale)
dienstverlening te komen. De voorbereidingen daarvoor zijn al in gang gezet. We
wachten de discussie in de Raad daarover af.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
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