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1. Inleiding 
Voor u ligt de Informatievisie van de 
gemeente Doetinchem voor de periode 2020-
2024, welke iedere 4 jaar, aansluitend op de 
collegeperiode, wordt vastgesteld. 
 
In dit document beschrijven we op welke 
wijze we om willen gaan met het hebben en 
delen van informatie ten behoeve van onze 
bedrijfsvoering en dienstverlening, en welke 
wijzigingen wij op ons af zien komen. 
 
In deze visie hebben we aandacht voor zowel 
Strategisch, Tactisch als Operationeel niveau. 
We volgen hierbij het 9 vlaksmodel van Maes. 
 
 
 
Leeswijzer 
We schetsen in hoofdstuk 2 de belangrijkste trends en ontwikkelingen en hun effecten op de 
informatievoorziening waarop onze visie is gebaseerd. Het waarom.  
Hoofdstuk 3 beschrijft de kaders welke we gebruiken bij de inrichting van onze 
informatiehuishouding. Deels komen die uit het bedrijfsvoeringsdomein en deels uit het 
informatiedomein. De Hoe vraag.  
In hoofdstuk 4 staat de uitvoeringsagenda voor de komende twee jaar.  
 

Totstandkoming 

Deze Informatievisie is tot stand gekomen in samenwerking met Regie en Samenleving, dit voor 
de vertaling van onze Doetinchemse ambities naar dit document en de samenhang met onze 
dienstverleningsvisie. De visie en de uitgangspunten zijn met het MT besproken. Het MT heeft 
door middel van hun jaarplannen input gegeven voor de uitvoeringsagenda. Doetinchem 
Spreekt is ingezet om te kijken welke focus rondom digitale dienstverlening nog verder ingezet 
kan worden. 
  

Figuur 1 9-vlaks model van Maes 
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2. Visie 
Om onze visie te bepalen, kijken we naar alles om ons heen. We kijken naar landelijke 
ontwikkelingen, Doetinchemse ambities uit de coalitieagenda en de ontwikkelingen van 
gD2020. Ook kijken we naar technologische ontwikkelingen en regionale afspraken. Welke eisen 
stellen nieuwe vormen van dienstverlening, samenwerking en bedrijfsvoering aan de wijze 
waarop wij met informatie omgaan en die onze informatiehuishouding raken. 
 
Landelijk wordt er steeds meer gestandaardiseerd in de uitwisseling van informatie tussen 
overheidsinstanties, samenwerkingspartners en burgers. Dit was de afgelopen jaren ook al het 
geval. Maar sinds 2018 wordt daar zwaarder op ingezet onder de noemen SamenOrganiseren. 
Vanuit VNG worden hier middelen voor beschikbaar gesteld. 
 
Steeds meer werken met standaarden zorgt voor uniformiteit en het feit dat we als individuele 
gemeenten niet alles zelf meer hoeven te ontwikkelen. Maar dit zorgt er ook voor dat we 
minder eigen keuzes kunnen maken. Hier geldt de richtlijn Comply or Explain. 
 
De standaarden gaan vooral om ontwikkelingen rondom de digitale dienstverlening en het 
uitwisselen van informatie met derden. Ook gaat er standaardisatie in de techniek plaatsvinden. 
De gegevens worden losgekoppeld van de processen. Hierdoor is het hergebruik van gegevens 
makkelijker. Enkelvoudige registratie en meervoudig gebruik blijft hier een uitgangspunt.  
 
De standaarden en het programma SamenOrganiseren richten zich in eerste instantie niet op 
onze interne bedrijfsvoering. Daarbinnen hebben we dus nog eigen keuzes te maken. Daarvoor 
kijken we naar onze eigen ambities, technologische ontwikkelen en regionale afspraken. 
 

2.1  Landelijke ontwikkelingen 
 
Op rijksniveau is er een veelheid van programma’s waarin landelijke ambities zijn uitgewerkt. 
Denk hierbij aan de ambities vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP), de Agenda Digitale 
Overheid van alle overheden en de Digitale agenda 2020 van VNG gericht op gemeenten.  
Er is een sterke beweging ontstaan binnen de overheid dit gezamenlijk te organiseren zodat de 
overheid als een geheel zijn ambities kan realiseren. Hiervoor is een taskforce Samen 
Organiseren in het leven geroepen. Het gaat over besluiten inzake landelijke standaarden en de 
inzet de middelen uit het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) om het gewenste 
niveau van digitale dienstverlening te bereiken. 
 
Digitale Agenda2020 
De Digitale Agenda 2020 bestaat uit een groot aantal projecten, die 
verkenningen, instrumenten en producten opleveren die gemeenten in 
staat stellen om gebruik te maken van de kansen die technologie, 
maatschappelijke ontwikkelingen en wetgeving bieden. In de 
coalitieagenda heeft Doetinchem aangegeven aan te sluiten bij deze 
agenda en gebruik te maken van de kracht van het samen organiseren 
met andere gemeenten.  
De digitale Agenda2020 benoemt 3 ambities: 

1. Open en transparant in de participatiesamenleving 
Slim gebruik van (digitale) informatie stelt gemeenten in staat om eerder en meer 
effectief in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij. In dit thema staat slim 
gebruik van (collectieve) data centraal. Ontwikkelingen op het terrein van datagedreven 
werken, gebruik basisregistraties en beschikbaar stellen data (open data) staan centraal. 

2. Werken als één efficiënte overheid 
Dienstverlening die mensgericht, regelarm en transparant is. In dit thema op elk gewenst 
moment, via elk gewenst kanaal inwoners en ondernemers weten wanneer ze wat en 
hoe van gemeenten kunnen verwachten Passende dienstverlening tegen lage 
uitvoeringskosten zijn een uitgangspunt met oog voor de menselijke maat. 
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3. Massaal digitaal, maatwerk lokaal 
Het vertrouwen van inwoners en ondernemers in een informatie veilige overheid is erg 
belangrijk. Dit vraagt om een robuuste, veilige en efficiënte informatie infrastructuur 
met eenvoudige, directe en veilige toegang tot (bron)data. 

 
Samen Organiseren 
Gezamenlijk voeren gemeenten verkenningen uit naar goede oplossingen en sluiten aan bij de 
invoering. Uitgangspunt is één keer ontwerpen en 355 keer inzetten. Waarbij een gemeente 
soms voorloper, soms een volger is. Er wordt bij voorkeur niet gekozen voor eigen afwijkende 
oplossingen.  
 
Herbruikbare gegevens 
Informatie van gemeenten moet niet alleen op orde zijn, maar ook herbruikbaar zijn, en snel 
openbaar en beschikbaar kunnen worden gemaakt voor burgers en ondernemers. Voor het 
vertrouwen in de overheid is betrouwbare informatievoorziening immers een randvoorwaarde. 
Dit stelt hoge eisen aan het informatiebeheer. Diverse wetten zoals archiefwet en wet 
hergebruik overheidsinformatie regelen dit. 
Digitale informatie is vluchtig en moeilijk in de tijd te bewaren. Cruciale informatie kan 
daardoor verloren gaan of onvindbaar zijn. Tegen de achtergrond van digitalisering werken 
gemeenten aan het bereiken van duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Wij volgen 
de standaarden die voor gemeenten worden vastgelegd. 
Herbruikbaarheid van gegevens zien we dit terug in bij de basisregistraties; wij vragen 
basisgegevens eenmalig uit voor meervoudig gebruik. 
 
Nieuwe wetgeving 
Deze uitgangspunten worden zichtbaar in de nieuwe wetgeving die de komende periode effect 
heeft op de gemeentelijke informatiehuishouding. Twee wetten die een grote impact hebben, 
zijn de Omgevingswet en de Wet Open Overheid. Dat maakt digitaal werken, standaardisatie en 
inzetten op participatie met burgers en ketenpartners cruciaal worden. 

 Met de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt, wil de overheid de 
regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks 
bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De nieuwe wet zorgt voor minder 
en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor 
lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Bij de Omgevingswet hoort een 
goede digitale ondersteuning. Dat is het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Alle digitale 
informatie is straks op 1 plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket kan iedereen snel 
zien wat mag en wat niet volgens de Omgevingswet. De invoering van het DSO heeft een 
grote impact op onze informatiehuishouding. 

 Een andere belangrijke wijziging in de digitale dienstverlening ligt in het toegankelijk 
maken van informatie. Het wetsvoorstel Open overheid (Woo) is in voorbereiding. Hiermee 
wil de overheid op den duur de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Wob 
regelt al dat overheidsinformatie openbaar is op benoemde uitzonderingen na en hoe men 
deze informatie kan opvragen. De Woo gaat een stap verder. De wet verplicht overheden en 
semioverheden om informatie die openbaar is, rechtstreeks toegankelijk te maken. 
Opvragen met een Wob-verzoek is dan niet meer nodig. Ook hiermee houden wij nu al 
rekening in het verbeteren van onze informatiehuishouding. 
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2.2  Doetinchemse Ambities  
Coalitieagenda 
In de coalitieagenda “Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst” 
benoemt het college het belang van digitalisering. Om de mensen die wonen 
en werken in Doetinchem optimaal te kunnen bedienen is digitalisering een 
belangrijke opgave. Het gaat om nieuwe manieren van participatie, digitale 
samenwerking en moderne vormen van dienstverlening. Ook de mogelijkheden 
van ‘big data’ moeten worden onderzocht om trends in de samenleving te 
identificeren en zo innovatiever en gerichter beleid te voeren. Hierbij houden we rekening met 
de beveiliging van data en verbindingen, privacy en ethiek.  
 
GD2020  
Doetinchem ontwikkelt zich tot een netwerkgemeente; een kernorganisatie met verbonden 
partijen. Samenwerking is belangrijk. Uitgangspunt is geen dubbele bureaucratie. Daardoor is er 
een noodzaak informatie te delen, bij voorkeur door eenmalige registratie meervoudig gebruik. 
Deze beweging betekent veel voor onze informatiehuishouding. Immers een eigen bedrijf krijgt 
ook een informatiehuishouding. De verbondenheid betekent wel dat er over de ketens 
processen blijven en gegevens gedistribueerd worden. Dit vraagt om mogelijkheden eenvoudig 
en veilig informatie te delen binnen het netwerk van gemeente en uitvoeringsorganisaties. 
Voor publiekrechtelijke taken gelden vaak extra eisen. Ook de verbonden partijen moeten aan 
deze eisen voldoen bij de uitvoering van de publiekrechtelijke taken. In het B&W besluit 
Uitwerking kernorganisatie organisatieontwikkeling gD2020 van juli 2017 zijn hier afspraken 
over gemaakt. Om te voorkomen dat iedere organisatie opnieuw het wiel uit gaat vinden en 
onafhankelijk de vaak specialistische taken gaat uitvoeren ligt de nadruk op samenwerking waar 
mogelijk. Dit sluit ook aan bij de landelijke gedachte van Samen Organiseren. Denk hierbij aan 
duurzaam toegankelijke archiefuitvoering, beveiliging en privacy en aan aansluiting op de 
landelijke dienstverleningsvisie. 
Om samen te werken is het belangrijk standaarden te gebruiken, het Forum Standaardisatie 
ondersteunt gemeente hierbij. Dit is geen wettelijke verplichting. Wij richten ons hier wel naar 
volgens het principe comply or explain. 
 
Uitgangspunten dienstverlening 
De Doetinchemse dienstverleningsvisie richt zich op regie op eigen gegevens door 
de burger. Met deze informatievisie sluiten we daarop aan. De genoemde 
ontwikkelingen (zie figuur 2) zien we ook terug aan de 
informatiehuishoudingskant.  
 
Naast de Dienstverleningsvisie en deze Informatievisie hebben we ook nog 
onze Communicatievisie. Deze drie visiedocumenten hebben een overlap en 
zullen vanuit alle drie de kanten invulling gaan krijgen. 
 
Aanpassingen welke we in onze informatiehuishouding moeten doen krijgen 
een plek in de uitvoeringsagenda. 

 

  

Figuur 3 Ontwikkelingen Dienstverlening en de 
betekenis voor klantcontact en internactie 

Dienstverleningsvisie

Communicatievisie

Informatievisie

inclusief beveiling 
en privacy

Figuur 2 Samenhang 
verschillende visie documenten 
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2.3  Technologische ontwikkeling 
De trend naar cloud applicaties zet door. Dit beïnvloedt ons informatielandschap. Applicaties en 
onze gegevens staan steeds vaker bij de leverancier in plaats van in huis.  
Informatiebeveiliging en de afspraken welke wij maken met onze leveranciers is hierbij erg 
belangrijk. Landelijk worden we daarin ondersteund. Er zijn bijvoorbeeld standaard 
verwerkersovereenkomsten beschikbaar gesteld. We kiezen niet op voorhand voor een 
cloudoplossing, we kijken per keer naar de toegevoegde waarde. Belangrijke overwegingen 
daarbij zijn de beschikbaarheid en de complexiteit. 
 
Een andere technische ontwikkeling is de ontwikkeling van Internet of Things. Voorbeelden van 
toepassingen van Internet of Things via sensor technologie zijn bijvoorbeeld beschikbaarheid 
van laadpalen, vuilnisbakken, slimme lantaarnpalen en sensoren die de veiligheid in 
uitgaansgebieden monitoren. 
Voor de komende periode zien we dit voor Doetinchem (nog) niet als speerpunt maar we volgen 
de ontwikkelingen wel. 
 
Wel is datagedreven werken een speerpunt voor de komende jaren. Daarbij maken we wel 
gebruik van open data. Deze zijn in steeds grote getalen beschikbaar. Deze open data kunnen 
we koppelen aan intern beschikbare informatie. Hierdoor kunnen we effectiever onze middelen 
inzetten. Zowel voor de kernorganisatie als onze verbonden partijen. 
 

2.4  Regionaal 
Ter voorbereiding op verdere landelijke samenwerking, werken we ook regionaal samen. We 
werken al een aantal jaar op projectmatige basis samen met de gemeenten waarmee we ook 
onze technische infrastructuur delen. 
In 2019 is een aanvullende afspraak gemaakt dat we bij nieuwe ontwikkelingen gezamenlijk op 
trekken. Samen kunnen we meer ontwikkelingen volgen. Onze eigen keuze kan hierin wel 
beperkt worden. 
 
Bij vervanging van bestaande onderdelen bekijken we ook of we gezamenlijk kunnen optrekken 
door bijvoorbeeld updates gelijktijdig uit te voeren. 
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2.5  Speerpunten ontwikkelingen informatiehuishouding 
In voorgaande paragrafen zijn verschillende ontwikkelingen geschetst welke invloed gaan 
hebben op onze informatiehuishouding. Op sommige onderdelen komen landelijk 
voorzieningen en kunnen we die volgen. Op andere onderdelen blijven we zelf de trekker. Voor 
de komende jaren betekent dit dat we ons richten op de volgende speerpunten. 
 
Wat doen we samen/Volgen landelijke ontwikkelingen 

1. Wettelijk ontwikkelingen implementeren 
2. Digitale Dienstverlening verder uitbreiden 

 
Wat doen we zelf/Eigen initiatief 

3. Digitaal samenwerken en participatie. Regiegemeenten met verbonden partijen, met 
regionale partners, intern, en met onze inwoners 

4. Data gedreven en resultaat gestuurd werken ter ondersteuning van GD2020 incl. 
planningssysteem 

 
Om alle ontwikkelingen te kunnen volgen moeten we investeren in de digitale vaardigheden 
van onze medewerkers daarom als 5de speerpunt. 
 

5. Digitale/I-vaardigheden medewerkers;  
 

In hoofdstuk 4 benoemen we de projecten welke horen bij deze speerpunten. 

 

 

Figuur 4 Speerpunten Informatievisie 2020-2024 
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3. Kaders 
In dit hoofdstuk gaan we in op de Hoe vraag. Hoe en binnen welke kaders gaan we de komende 
jaren onze visie uitwerken.  
 

3.1  Sturing op de informatiehuishouding 
 
Rol van de raad 
De raad is kaderstellend. Dit zien we vooral terug in de relatie met (digitale) dienstverlening.  
 
De rol van het college 
Het college is verantwoordelijke voor het organisatiebeleid en het dienstverleningsconcept. Bij 
de keuzes die zij maken houden zij rekening met de effecten op de informatiehuishouding. 
 
De rol van het MT 
Afdelingshoofden zijn integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van hun afdeling. 
Hierbij gelden de gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten als kader. De directie maakt 
keuzes daar waar het gemeentelijke belang en het afdelingsbelang vragen oproept. 
 
De rol van team informatiemanagement 
Het team ondersteunt de bedrijfsvoering van de organisatie op het terrein van informatiebeheer 
en bewaakt de samenhang van de gemeentelijke informatievoorziening. Hiervoor is het 
belangrijk dat zij bij nieuwe ontwikkelingen in een vroeg stadium betrokken worden om te 
kunnen adviseren. 
 
Op strategisch niveau is het team verantwoordelijk voor het uitvoeren en bijstellen van de 
Informatievisie en de vertaling naar uitvoeringsplannen. Zij geven afdelingshoofden en 
teamleiders gevraagd en ongevraagd adviezen over nieuwe ontwikkelingen en de prioritering 
van de te nemen acties en de voortgang. Dit kan in de vorm van periodieke gesprekken. 
Ook kan het team optreden als projectleider van de uitvoeringsprojecten of als adviseur van 
deze projecten. Behalve om de invoering of inrichting van informatiesystemen gaat het ook om 
de inrichting van de werkprocessen. Het procesontwerp ligt bij de afdelingen. Het beschrijven 
van deze processen ligt bij Informatiemanagement. Processen moeten aansluiten bij de steeds 
meer gestandaardiseerde software en landelijke keten. 
 
Omdat de informatiesamenleving zich zo prominent ontwikkelt, wordt er digitaal leiderschap 
gevraagd om ICT te laten werken voor maatschappelijke vraagstukken. De CIO (Chief 
Information Officer) is een verbindingsofficier tussen de opgave van de gemeentelijke 
organisatie en de ict-technische mogelijkheden. Doetinchem heeft op dit moment geen CIO. 
Taken zijn nu belegd bij team informatiemanagement. 
 
Het beheer van de informatiehuishouding 
Het beheer van informatiesystemen vraagt door toenemende afhankelijk van de bedrijfsvoering 
van informatietechnologie om extra aandacht. In bijlage 3 zijn de uitgangspunten voor goed 
informatiebeheer beschreven. 
Voor een aantal systemen is het functioneel beheer centraal belegd. Dit geldt deels voor het 
stelsel van basisregistraties en voor de centraal gebruikte systemen zoals de webapplicatie, het 
midoffice, het documentmanagementsysteem, het sjabloonbeheer en het 
managementinformatiesysteem. 
De domein specifieke informatiesystemen worden beheerd door de afdelingen zelf.  
 
Kernorganisatie/Verbonden partijen 
Doetinchem maakt de ontwikkeling door naar een regie gemeente. Een kernorganisatie met 
verschillende uitvoeringsorganisaties. Deze Informatievisie geldt voor zowel de kernorganisatie 
als de uitvoeringsorganisaties. De uitgangspunten zijn dat Verbonden partijen diensten kunnen 
afnemen. Voor resultaat gestuurd werken is het nodig om in de keten informatie te blijven 
delen. 
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Bijsturen op basis van ontwikkelingen 
We maken deze visie voor 4 jaar. We zien de ontwikkelingen om ons heen hard gaan. Wanneer 
nodig zal er tussentijds een bijgestelde visie worden opgesteld. 
 

3.2  Landelijke voorbeelden 
Vanuit de Digitale Agenda wordt gewerkt aan  

 De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI): 
De GGI is een veilige, digitale infrastructuur, Hiermee wordt ingespeeld op landelijke 
veranderingen zoals de Omgevingswet. De eerste GGI-voorzieningen zijn inmiddels 
gerealiseerd en in gebruik, zoals Govroam en IPv6. 
Gemeenten trekken samen op in dit traject, dit staat bekend als Common Ground. 

 De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) 
De GDI van de overheid bestaat uit basisregistraties, standaarden en voorzieningen waarmee 
overheidsorganisaties (en dus ook gemeenten) hun primaire processen kunnen of moeten 
ondersteunen. Een aantal aansluitingen hebben we binnen Doetinchem reeds gerealiseerd 
zoals het gebruik van DigiD, de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT). De aansluiting op Mijn Overheid Berichtenbox is in gebruik voor belasting- 
aanslagen.  

Ook levert de Agenda2020 veel instrumenten om gemeenten te ondersteunen tijdens de 
implementatie. Denk hierbij aan de Gemeenschappelijke ICT-inkoopvoorwaarden (GIBIT), 
waarstaatjegemeente en standaarden voor open data. 

 

3.3  Wettelijke kaders 
Archiefbeheer 
Doetinchem werkt voor haar archieven volgens vervanging. Dat betekent dat wij al onze 
stukken fysieke stukken digitaliseren en dat daarna het digitale document het origineel is. Om 
de kwaliteit te borgen en het informatiebeheer te verbeteren maken we gebruik van de 
handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO). We leggen via 
KPI’s verantwoording af. 
 
Informatiebeveiliging en Privacy 
Gemeenten volgen sinds 2013 het normenkader van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging 
Nederlandse Gemeenten). Hiertoe zijn wij aangesloten bij de IBD (Informatiebeveiligingsdienst). De 
IBD ondersteunt gemeenten op het gebied van informatiebeveiliging. In 2020 wordt de BIG vervangen 
door de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).  
Voor zowel privacy als informatiebeveiliging hebben we een virtuele organisatie ingericht met rollen 
en taken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Sinds de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) houdt de (regionale) Functionaris Gegevensbescherming 
(FG) toezicht op de naleving van de Privacywetgeving. Dit is een nieuwe verplichte taak uit de AVG 
die wij regionaal hebben belegd.  
 
Audits (basis)registraties 
Gemeenten verantwoorden zich elk jaar over de kwaliteit van de informatieveiligheid. Dit doen we sinds 
2017 via de zelfevaluatie van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). We leggen 
daarmee in één keer verantwoording af over het gebruik van zeven landelijke registratiesystemen, 
gebaseerd op de BIG. We verantwoorden ons horizontaal (van het college naar de raad) en verticaal (van 
het college naar de landelijke toezichthouders). Het betreft de: 

 Basisregistratie Personen (BRP) 

 Paspoortuitvoeringsregeling (PUN)  

 Digitale persoonsidentificatie (DigiD) 

 Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) 

 Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  

 Basisregistratie Ondergrond (BRO)  

 Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) 
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Voor gemeenten is 2019 een overgangsjaar om de BIO te implementeren. We gaan door middel 
van een GAP-analyse inzichtelijk maken wat we moeten doen om in 2020 aan het normenkader 
van de BIO te kunnen voldoen.  
 
De ENSIA verantwoording vereist gedurende het jaar een veelvoud aan acties zoals het opstellen 
en aanscherpen van procedures, het aantoonbaar uitvoeren van controles en het rapporteren 
over de uitvoering van de procedures en controles. 
 
De FG controleert onze organisatie op de naleving van de AVG en rapporteert hierover jaarlijks aan 
het college van B&W en gemeenteraad. De privacycoördinator stelt een plan van aanpak op om de 
aanbevelingen van de FG uit te voeren om de kwaliteit te verbeteren. 
 
Uitwisselen informatie 
Het uitwisselen van data gaat bij voorkeur via open standaarden. 

 

3.4  Technische infrastructuur 
Wij maken voor onze technische infrastructuur gebruik van de diensten van de 
ICTsamenwerking. Vanuit Doetinchem, team informatiemanagement (in de toekomst rol CIO) 
wordt de functionele vraag vanuit onze gemeente omgezet naar technische vragen. Van de 
linker kolom van het model van Maas (figuur 1) naar de rechter kolom.  
 

3.6  Inkoop 
Aanschaf software 
Aanschaf van software is een taak van de functioneel applicatiebeheerder in overleg met team 
informatiemanagement. Het uiteindelijke mandaat voor aanschaf van software ligt bij het 
afdelingshoofd Services. Wij houden ons bij aanschaf van software aan het inkoopbeleid.  
 
Aanbestedingsregels 
Hoe passen wij de aanbestedingsregels toe bij de aanschaf van software voor 
informatiesystemen? 
De aanschaf van een compleet nieuw systeem vindt altijd plaats via een aanbesteding conform 
het inkoopbeleid. Dit inkoopbeleid gaat ervan uit dat na afloop van de contracttermijn er een 
nieuwe aanbesteding plaats vindt. Dit beleid is erop gericht om tegen lage kosten en goede 
kwaliteit de bedrijfsvoering te kunnen organiseren.  
 
Als complete vervanging niet wenselijk is, wordt het bestaande contract zonder aanbesteding 
verlengd. Bij voorkeur met de periode van een jaar, zodat de gemeente zo flexibel mogelijk is in 
haar keuzes. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarplannen deze overweging gemaakt door 
de applicatiebeheerder van de vakafdeling in overleg met de adviseurs van het team 
Informatiemanagement en de inkoopadviseur. 
  
Bij aanschaf van aanvullende modules kan men vaak alleen bij de bestaande leverancier terecht. 
Soms zijn de investeringen van de aanvullende modules van dien aard dat het de gewenste 
afschrijvingsperiode van het informatiesysteem beïnvloedt. De grens tussen een update en een 
grotere wijziging die een nieuwe aanschaf rechtvaardigt is niet altijd duidelijk. Dit is per 
informatiesysteem verschillend. Dit is vergelijkbaar met een hele ingrijpende verbouwing van 
een bestaande woning. In dat geval ligt het mandaat bij de directie of het totale 
informatiesysteem opnieuw aanbesteedt moet worden of dat de aanvullende module mag 
worden toegevoegd.  
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3.7  Financiën 
 
Beheer van budgetten 
Zowel de vervangingsinvesteringen als de exploitatiebudgetten voor informatiesystemen 
worden beheerd door het team informatiemanagement. De exploitatiebudgetten zijn 
uitgesplitst naar producten uit de begroting. 
Door centraal te sturen (inclusief budgetten) behouden we het totaal overzicht op ons 
applicatielandschap. Ook kunnen we op deze wijze makkelijker inspelen op veranderingen. 
 
Reservering voor vervanging 
Bij aanschaf van nieuwe software wordt over het algemeen rekening gehouden worden met een 
vervangingstermijn van 7 jaar. Bij nieuwe investeringen worden deze middelen ook toegevoegd 
aan het centraal ICT vervangingenfonds.  
De onderhoudscontracten worden meestal met een onderhoudscontract voor een duur van 3 of 
5 jaar afgesloten, passend bij de inkoopregels. Dit geeft ook flexibiliteit. Bij nieuwe software die 
zich nog niet in praktijk bewezen heeft is het soms ook niet wenselijk een contract voor lange 
termijn aan te gaan.  
 
Verschuiving van kosten 

We zien de laatste jaren, onder andere door de opkomst van cloud technologie, een 

verschuiving van de kosten. De traditionele onderhoudskosten van 20% van de 

investeringskosten zijn verleden tijd. We zien hogere onderhoudskosten en lagere 

investeringskosten.  
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4 Uitvoeringsagenda 2019-2020 
In voorgaande hoofdstukken hebben we onze visie en de kaders benoemd. In dit hoofdstuk 
geven we aan tot welke concrete projecten horen bij de genoemde speerpunten.  
De projecten worden voor 2 jaar benoemd. Daarna volgt een nieuwe uitvoeringsagenda. 
 

4.1 Wettelijk ontwikkelingen implementeren  
1. Omgevingswet 
2. Wet Open Overheid 
3. eIDAS implementatie 
4. Toegankelijk eisen websites 
5. Van BIG naar BIO 
6. Onderzoek naar applicaties en waar deze voor worden gebruikt. Ter voorbereiding op 

landelijke standaardisatie. 
 

4.2 Digitale Dienstverlening verder uitbreiden 
7. Eformulieren uitbreiden 
8. Aansluiten op MijnOverheid Lopende zaken en Berichtenbox 

 

4.3 Digitaal samenwerken en participatie.  
9. Implementatie Office 365 
10. Platform voor Digitaal samenwerken verder implementeren 
11. Informatiehuishouding met verbonden partijen, welke informatie hebben we in de 

keten nodig? 
12. Beveiligd mailen 
13. E-depot implementatie 

 

4.4 Datagedreven en resultaatgestuurd werken  

14. Implementatie Dataware house 
15. Participeren in de regio – Regionaal Data Center Achterhoek  
16. Invoering planningsysteem 

 

4.5 I-vaardigheden medewerkers 
17. E-learning en herhaling van trainingen, denk aan B1, Rake voorstelen, gebruik 

gemeentebrede applicaties. 
 

4.6 Overkoepelend: 
18. Reguliere updates van verschillende applicaties 
19. Ondersteunen bij procesoptimalisaties nav Wasstraat activiteiten 
20. Privacy en Informatiebeveiliging acties uitvoeren op basis van FG aanbevelingen en de 

resultaten uit de ENSIA verantwoording. 
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BIJLAGE 1: Toetsingskader voor INKOOP 
Bij iedere aanschaf worden er getoetst op de volgende basisafspraken: 

 De applicatie moet bij voorkeur draaien op de aanwezige technische infrastructuur. 
Hiervoor moet een nieuwe leverancier een verklaring afgeven die is opgesteld door ICT 
Beheer. De keuze voor de introductie van nieuwe (te beheren) technologieën moet 
expliciet afgewogen worden. 

 Zorg voor inpasbaarheid in de applicatiearchitectuur van de gemeente Doetinchem. 

 Bij voorkeur wordt een onderhoudscontract afgesloten. Dit garandeert ondersteuning bij 
problemen en de software wordt actueel gehouden voor zover het kleine aanpassingen 
betreft. Ingeval van aanschaf van aanvullend modules eist de gemeente Doetinchem 
waar mogelijk van de leverancier dat deze modules dezelfde einddatum hebben als het 
basiscontract. 

 Bij samenwerking met andere organisaties is er aandacht voor de juiste 
licentiestructuren. Hierbij spelen niet alleen kosten een rol, maar is er ook aandacht voor 
exit-strategieën van de samenwerking in de toekomst. 

 Er wordt altijd in overweging genomen of er een open source alternatief beschikbaar is. 

 Rondom versie beheer is het uitgangspunt niet meer dan 2 versies achter te lopen. 
 

BIJLAGE 2: Kaders aanbestedingsregels 
Op basis van de bovenstaande argumenten hanteert de gemeente Doetinchem daarom de 
volgende uitgangspunten: 

 Bij het verlopen van het oorspronkelijke onderhoudscontract van een leverancier wordt 
gekeken of er bedrijfsvoeringstechnische redenen zijn om een ander informatiesysteem 
aan te schaffen.  

 Daarnaast wordt gekeken of er inmiddels goedkopere informatiesystemen op de markt 
aanwezig zijn om het werk uit te voeren. 

 Behalve aanschafkosten en onderhoudskosten zijn er meer kosten waar rekening mee 
gehouden moet worden. In het geval van complete vervanging van ICT systemen 
betekent het dat de informatie uit bestaande informatiesystemen omgezet moet worden 
naar het nieuwe systeem. Vaak kan ook niet alle informatie automatisch worden 
omgezet. Dit vraagt veel handmatig werk.  

 Ook de inleertijd van de medewerkers en bijbehorende opleidingen om het nieuwe 
informatiesysteem te leren kennen moeten als kosten worden meegerekend. Dit is 
vergelijkbaar met verhuis- en inrichtingskosten van een nieuwe woning.  
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BIJLAGE 3: Beheertaken informatiehuishouding 
 

Wat is beheer van de informatiehuishouding? 
De organisatie van informatiesystemen staat niet op zich, maar moet aansluiten bij zowel de 
wensen vanuit de bedrijfsvoering als bij de mogelijkheden die de aanwezige techniek biedt, die 
in de organisatie in gebruik is.  
Er zijn een aantal trends die een goede beheerorganisatie in toenemende mate belangrijk 
maken: 

 De toenemende samenhang tussen de informatiesystemen 

 Hogere eisen aan beschikbaarheid 

 Hogere eisen aan informatieveiligheid  
 
In de beheerorganisatie onderkennen wij de volgende rollen: 
 
Eindgebruikers; zij voeren de primaire processen uit in het bedrijfsdomein en maken gebruik van 
de informatie. 
Taken: 

 Gebruikt de applicaties en gegevens 

 Meldt problemen 

 Meldt ideeën en wensen tbv het werkproces 

 Zorgt dat hij opgeleid wordt/is 

 Helpt mee met testen van nieuwe updates 
 
Functioneel applicatiebeheer; zij richten het informatiesysteem in aansluitend op de processen 
en zorgen voor het beheer van de gegevens in het informatiesysteem. Hun aandachtsgebied ligt 
op tactisch niveau op het bedrijfs- en informatiedomein. 
Taken: 

 Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de werking applicatie (inrichting, 
storingen), beheert de gemelde incidenten 

 Verantwoordelijk voor changes zoals aanschaf nieuwe applicatie, updates, aanpassingen 
tbv werkproces al dan niet als gevolg van wettelijke ontwikkelingen 

 Contactpersoon voor de leverancier van de software 

 Bewaakt de kwaliteit gegevens die door de eindgebruikers worden ingevoerd 

 Verantwoordelijk voor de beveiliging van de informatie en de autorisatie van 
eindgebruikers 

 Ondersteunt eindgebruikers en management 
 
Technisch applicatiebeheer; zij zorgen voor de het beschikbaar zijn van het informatiesysteem. 
Zij begeven zich op het tactische en operationele deel van het technologiedomein.  
Taken 

 Installatie van software en aanpassingen van databases (i.s.m. applicatieontwikkelaar) 

 Uitvoeren en begeleiden van changes 

 Ondersteuning bij analyseren en oplossen van incidenten 

 Monitoren en beschikbaar houden van applicaties en databases 

 Back-up en recovery van applicaties en databases 
 
Documentaire informatie 
De eindgebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van alle relevante informatie 
aan het archief. Dit is verweven in de aanpak van zaaksgewijs werken en de 
samenwerkingsomgeving die in ontwikkeling is. De medewerkers worden ondersteund door 
consulenten DI, die specialist zijn in de eisen van digitaal duurzaam bewaren van informatie, 
maar die ook aandacht hebben voor de vernietigingsplicht die een gemeente heeft. Wij werken 
hierin volledig digitaal en hebben Vervanging voor onze archieven. Onze richtlijnen rondom 
archief zijn vastgelegd in Archiefverordening 2017 (zaaknummer 1312879), Besluit 
informatiebeheer (zaaknummer 1268781) en Beheerregeling Informatiebeheer (zaaknummer 
1268762). 



 

Informatievisie 2020-2024 
Gemeente Doetinchem  Pagina 16 van 16 
 

Samen met de gegevensbeheerder van het team informatiemanagement is er aandacht voor de 
kwaliteit van informatie en het toevoegen van de juiste set metadata zodat het zoeken en 
vinden van informatie eenvoudig is. Zo ontstaat er een samenhangende gemeentebrede 
informatiehuishouding.  
 
Informatiemanagement; zij begeven zich op het strategische deel van het informatiedomein en 
zorgen voor de verbinding tussen het bedrijfsdomein en het technologiedomein. 
Taken: 

 Ondersteunen bij grote changes of majeure incidenten. 

 Bewaken dat afdelingen optimaal samenwerken in de keten. De vrijheid van keuze van 
afdelingen wordt op bepaalde terreinen ingeperkt door gemeentebrede 
afhankelijkheden.  

 


