*15.0104875*
Gemeenteraad van Wageningen
Postbus 1
6700 AA WAGENINGEN

Wageningen
ons kenmerk
ons nr. ink. brief
onderwerp

8 september 2015
CS/15.0104875
CS/
motie aansluiten GDI
(w.o. mijnoverheid.nl)
bijlagen
behandeld door R. Haans
telefoon
(0317) 49 2664
verzenddatum 30 september 2015

Geachte heer / mevrouw,
In de motie van 29 en 30 juni dit jaar heeft de gemeenteraad opgedragen de digitale
dienstverlening te verbeteren door aan te sluiten op de Generieke Digitale Infrastructuur
waaronder de basisregistraties en MijnOverheid Berichtenbox, Lopende Zaken en WOZ inzage.
Met deze brief wordt een beeld gegeven welke invloed deze motie heeft op het informatiebeleid
van de gemeente Wageningen en wat de stand van zaken is van het aansluiten op onderdelen
van de genoemde infrastructuur.
Meegaan met visie Rijk en VNG
Het Rijk heeft in haar visie digitale overheid 2017 het digitale kanaal tot het primaire
dienstverleningskanaal aangewezen. Een onderdeel van deze visie is dat er digitale gegevens
door de overheid optimaal worden gebruikt en er één gezamenlijke infrastructuur is. Ook de VNG
heeft in haar Digitale agenda 2020 aangegeven dat gemeenten steeds meer als één efficiënte
overheid moeten functioneren. Het idee is dat door de inzet op collectiviteit in de
informatievoorziening lokaal maatwerk mogelijk wordt gemaakt. De gemeente Wageningen heeft
zich via de ALV van de VNG gecommitteerd aan deze visie, maar behield zich tot het moment van
uitbrengen van de motie de vrijheid om op onderdelen af te wijken (indien mogelijk en
wenselijk). Het volledig aansluiten op deze landelijke visies betekent dat we volgend zijn aan
landelijke ontwikkelingen en steeds minder beleidsvrijheid hebben op dit gebied.
Generieke Digitale infrastructuur
De Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit standaarden, producten
en voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door alle overheden, vele publieke
organisaties en in een aantal gevallen door private partijen. De GDI is in principe niet organisatie,
sector- of domeinspecifiek. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen en vormt
een dynamisch geheel dat de komende jaren gewijzigd kan worden door de ontwikkeling van
nieuwe generieke voorzieningen en standaarden of door het stoppen met het beheer van al
opgenomen voorzieningen. Hoewel deze voorzieningen die op dit moment bekend zijn,
grotendeels gereed zijn, kunnen leveranciers van gemeentesoftware nog lang niet met alle
voorzieningen koppelen en is het aansluiten een risicovol proces waarin de gemeente
Wageningen niet voorop wil lopen. Aansluiten is niet een puur technische aangelegenheid; het
grijpt in de processen en informatievoorziening van de gemeentelijke organisatie in. Op korte
termijn is aansluiten ook niet altijd kostenbesparend, zoals in de overwegingen van de
gemeenteraad gesteld wordt.
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Een deel van de GDI-onderdelen is al ontstaan in eerdere landelijke plannen, zoals het Nationaal
Uitvoeringsprogramma e-overheid (NUP). Hier zijn we al op aangesloten of in een voorbereidende
fase. Hieronder wordt een overzicht gegeven van voorzieningen die op dit moment worden
gerekend tot de generieke digitale infrastructuur, wat de status ervan is en wat de status van het
aansluiten van de gemeente Wageningen is.

Onderdeel GDI

Onderwerp

Antwoord voor Bedrijven
Digitaal Ondernemersplein
Overheid.nl
Samenwerkende Catalogi
Berichtenbox voor bedrijven
Beheervoorziening BSN
Digikoppeling
DigiD
Certificering/PKI Overheid
Diginetwerk
12 basisregistraties
Digilevering

Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Dienstverlening
Gegevens
Gegevens
Identificatie en
authenticatie
Interconnectiviteit
Interconnectiviteit
Gegevens
Gegevens

Digimelding

Gegevens

Loopt

Stelselcatalogus

Gegevens

Loopt

Open standaarden
eHerkenning

Interconnectiviteit
Identificatie en
authenticatie
Dienstverlening

Loopt
Gereed

Mijnoverheid.nl (incl. WOZinzage)
eFactureren

Dienstverlening

Gereed

Dienstverlening

Gereed

Ondernemingsdossier
Standard Business Reporting
DigiD machtigen

Gereed
Gereed
Gereed

Digipoort

Dienstverlening
Dienstverlening
Identificatie en
authenticatie
Interconnectiviteit

Nora

Interconnectiviteit

Gereed

eIDstelsel

Identificatie en
authenticatie

In voorbereiding

Berichtenbox voor burgers

Status onderdeel
GDI
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed

Status aansluiting Wageningen

Gereed
Gereed
Loopt
Loopt

Gereed
Gereed
Loopt
Loopt (hangt samen met
basisregistraties)
Loopt (hangt samen met
basisregistraties)
Loopt (hangt samen met
basisregistraties)
Loopt
Ingepland na vernieuwen website
(2016)
Ingepland na ontwikkeling koppeling
door leverancier (2016)
Ingepland na ontwikkeling koppeling
door leverancier (2016)
Ingepland na ontwikkeling en
succesvolle implementatie elders
Planning nog niet bekend
Planning nog niet bekend
Planning nog niet bekend

Gereed

Gereed

Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed
Gereed

Ingepland na ontwikkeling en
succesvolle implementatie elders
Dit wordt een basis van een
vernieuwd informatiebeleid
Nog niet van toepassing
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Conclusie
Zoals in de motie is aangegeven en ook al in een reactie op de motie is gemeld, zal de gemeente
Wageningen aansluiten bij de Generieke Digitale Infrastructuur. Voor een deel is de gemeente
Wageningen hier al op aangesloten, voor een deel zijn dit al lopende trajecten, maar er zijn ook
nieuwe onderdelen waar we op gaan aansluiten. Hiervan hebben de basisregistraties en
mijnoverheid.nl de meeste prioriteit. Op dit moment kan echter nog niet precies aangegeven
worden wat de planning van aansluiten is op de nieuwe onderdelen en welke eventuele kosten
hier uit gaan voortvloeien. Dit omdat software voor het aansluiten op deze onderdelen nog niet
geheel gereed is en voor een deel de impact op de organisatie nog onderzocht moet worden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Wageningen,
de secretaris,
de burgemeester,

M.J.F. Verstappen

G.J.M. van Rumund

De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.

