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Emmeloord, 21 mei 2013.
Onderwerp
Beëindiging lidmaatschap Dimpact.
Voorgenomen besluit
1.
De verordening 'gemeentelijke digitale dienstverlening (kenmerk: 9292, 2007)
intrekken.
2.
Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college berichten dat de
raad geen bedenkingen heeft tegen het besluit het lidmaatschap van de
coöperatieve vereniging Dimpact te beëindigen.
3.
een krediet beschikbaar stellen van € 65.853 voor de vervanging van de huidige
functionaliteit van Dimpactproducten.
4.
De 12e begrotingswijziging vaststellen.
Advies raadscommissie
De fracties van D66, ONS en PU nemen het voorstel mee terug naar de fractie. De
overige fracties adviseren positief.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Inleiding
In 2007 is gemeente Noordoostpolder toegetreden tot de coöperatieve vereniging
Dimpact. Hiermee heeft de gemeente de eerste stappen gezet om een nieuw
gemeentelijk front-office in te richten. Het lidmaatschap van Dimpact heeft de gemeente
de afgelopen jaren ondersteund om o.a. het digitaal loket voor burgers in te richten. Eind
2012 is de samenwerking binnen Dimpact ambtelijk geëvalueerd. Eén van de redenen
om deze evaluatie te houden betrof de ingezette koers van Dimpact voor verbreding van
de ambities en de organisatieontwikkeling binnen Noordoostpolder. Dimpact en
gemeente Noordoostpolder zijn in onderling overleg tot de conclusie gekomen dat de
beide organisaties een andere koers zijn gaan varen. Voortzetting van de samenwerking
en het lidmaatschap zal voor beide partijen op dit moment niet leiden tot de gewenste
resultaten.
Doelstelling
De raad informeren en in de gelegenheid stellen wensen en bedenkingen op grond van
artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet vast te stellen. Het beëindigen van het
lidmaatschap en samenwerkingsovereenkomst met de coöperatieve vereniging Dimpact
is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders.
Voorgesteld besluit
1.
De verordening 'gemeentelijke digitale dienstverlening (kenmerk: 9292, 2007)
intrekken.
2.
Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college berichten dat de
raad geen bedenkingen heeft tegen het besluit het lidmaatschap van de
coöperatieve vereniging Dimpact te beëindigen.
3.
een krediet beschikbaar stellen van € 65.853 voor de vervanging van de huidige
functionaliteit van Dimpactproducten.
4.
De 12e begrotingswijziging vaststellen.
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Argumenten
a) De coöperatieve vereniging Dimpact heeft zich doorontwikkeld tot een
inkooporganisatie met een veel bredere focus dan het digitaal loket.
In 2007 is Dimpact gestart met de ontwikkeling van o.a. een digitaal loket voor
gemeenten. In de doorontwikkeling van het product en de organisatie heeft
Dimpact in 2012 haar koers gewijzigd, van ontwikkelorganisatie naar een
inkooporganisatie. De aanbesteding van het digitaal loket en een geïntegreerde esuite is gegund aan Atos. Daarnaast is Dimpact bezig met de voorbereiding van
aanbesteding op het gebied van o.a. de modernisering van het GBA en
mogelijkheden rondom de regionale uitvoeringsdiensten.
b) Gemeente Noordoostpolder heeft behoefte aan eigen regie op applicaties en
functionaliteit, passend bij de ontwikkelrichting en -tempo van de organisatie.
De bestuursdienst van de gemeente is volop in ontwikkeling, o.a. met projecten
als Het Nieuwe Werken, digitalisering en Dienstverlening. Voorbereidingen worden
getroffen voor aansluiting op diverse landelijke voorzieningen en basisregistraties.
Vanuit de organisatie bestaat de behoefte om bij deze ontwikkelingen zelf de regie
te voeren. Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeltempo’s en – focus van
Noordoostpolder en Dimpact niet langer op elkaar aansluiten, dit heeft ook te
maken met de eigen visie op o.a. de modernisering GBA.
c) 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.
Op basis van een scenarioverkenning in het eerste kwartaal van 2013 hebben
beoogde leveranciers aan gegeven dat bij tijdige opdrachtverlening, de huidige
functionaliteit die Noordoostpolder gebruikt (is niet volledige e-suite) kan worden
vervangen voor 31 december 2013
d) Uitfasering van de producten van Dimpact levert op de middellange termijn
waarschijnlijk een bezuiniging op. In de komende jaren zal het budget nog
volledig moeten worden ingezet om de doelstellingen voor Dienstverlening
(collegeprogramma en wettelijke vereisten) te voldoen.
Het beëindigen van het lidmaatschap van Dimpact levert op korte termijn geen
besparingen op, in 2014, 2015 en 2016 zullen de middelen moeten worden
ingezet om te voldoen aan de wettelijke vereisten in het kader van i-NUP en de
doelstelling om fase 4 van Antwoord© te bereiken.
e) In 2013 is een geraamde investering voor de vervanging van de producten van
Dimpact nodig van € 65.853. Dit bedrag wordt geactiveerd en de hieruit
voortvloeiende kapitaallasten ad. € 13.610 worden gedekt uit de in 2014
vrijvallende budgetten bij beëindiging van het lidmaatschap van Dimpact.
f)

Met de vaststelling van deelname aan de coöperatieve vereniging Dimpact is
tegelijkertijd een verordening vastgesteld die Dimpact het recht verleend om
digitale diensten te leveren aan gemeente Noordoostolder.
In de genoemde verordening (bijlage) is vastgelegd dat Dimpact het recht wordt
verleend om digitale diensten te leveren. Met de beëindiging van lidmaatschap en
de samenwerkingsovereenkomst kan deze verordening worden ingetrokken

Kanttekeningen
a) Samenwerking met andere gemeenten binnen Dimpact komt te vervallen.
Uit de ambtelijke afweging blijkt dat samenwerking tussen gemeenten binnen het
Dimpact verband niet voldoende wordt benut. Niet op elk niveau komt
samenwerking tot uitdrukking. Samenwerking op het gebied van aanbestedingen
en contractmanagement van applicaties komt te vervallen en zal door de
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gemeente zelf moeten worden opgepakt en ingebed in de organisatie. Gemeente
heeft de mogelijkheid samenwerking te zoeken met gemeenten met een
vergelijkbaar applicatielandschap.
Bijlagen
- Verordening ‘Digitale dienstverlening’ 2007.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : A. van der Werff
Steller
: mw. P. Veenstra; 33 05; p.veenstra@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013, no. 7690-1;

B E S L U I T:
1.
2.

3.
4.

de verordening 'gemeentelijke digitale dienstverlening (kenmerk: 9292, 2007)
in te trekken;
op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet het college te berichten dat de
raad geen bedenkingen heeft tegen het besluit het lidmaatschap van de
coöperatieve vereniging Dimpact te beëindigen.
een krediet beschikbaar te stellen van € 65.853 voor de vervanging van de
huidige functionaliteit van Dimpactproducten;
de 12e begrotingswijziging vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 juni 2013.
De griffier,
de voorzitter,

