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1 inleiding
De rekenkamercommissie voert jaarlijks twee 'primaire' onderzoeken uit naar actuele
en relevante thema's. Voor 2015 heeft de commissie gekozen voor een onderzoek
naar onder andere het informatievoorzieningsbeleid van de gemeente Nieuwegein.
De overweging hierbij is dat 'informatievoorziening door alle ontwikkelingen niet alleen
meer een hulpmiddel is bij de uitvoering van de primaire gemeentelijke taken, maar
zich tevens heeft ontwikkeld tot een zelfstandige primaire taak. Het is daarom van
essentieel belang dat de gemeente haar informatievoorziening professioneel
organiseert en toekomstbestendig ontwikkelt.'1.
Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het informatievoorzieningsbeleid niet zou
voldoen en dat is dus ook niet de aanleiding om het onderzoek juist nu te initiëren.
Tijdens het onderzoek bleek dat de ICT-organisatie zelf in 2014 het initiatief heeft
genomen om een 'doorlichting ICT' uit te laten voeren. Op basis daarvan is in 2015 een
'verbeterplan ICT' opgesteld en wordt er samen met de organisatie gewerkt aan
verbeteringen. Omdat dit vooral over bedrijfsvoeringaspecten gaat zijn het onderzoek
en het verbeterplan in dit onderzoek betrokken voor zover dit relevant is voor de
rekenkamer en gemeenteraad.
Tijdens de interviews bleek dat het begrip informatievoorzieningsbeleid niet voor
iedereen een helder en afgebakend begrip is. Er kan veel onder worden verstaan zoals:
- informatievoorziening aan de gemeenteraad;
- managementrapportages;
- het gebruik van open en big data2;
- informatievoorziening aan burgers via de website of via participatie;
- archivering, digitalisering van informatievoorziening en
- informatievoorziening t.b.v. de bedrijfsprocessen en dienstverlening.
De vraagstelling van de rekenkamer gaat met name over digitalisering en
ondersteuning van de e-dienstverlening en bedrijfsprocessen. Bestuurlijke
informatievoorziening (onder andere het raadsinformatiesysteem) is uitdrukkelijk geen
onderdeel van dit onderzoek.
De informatievoorziening van de overheid en gemeenten is aan vele ontwikkelingen
onderhevig. Enerzijds ontwikkelingen in de wijze waarop organisaties zelf steeds
digitaler willen en moeten werken, flexibiliseren van de werkplekken (het nieuwe
werken) en de noodzaak van digitaal communiceren met burgers en ketenpartners.
Anderzijds zijn er veel externe en technologische ontwikkelingen waar op ingespeeld
moet worden zoals het toenemend gebruik van (apps op) smartphones en tablets,
applicaties en gegevens die als 'service' worden aangeboden (door de leverancier of
vanuit de 'cloud' 3 ).

De formulering is ontleent aan het onderzoeksprogramma 2015-2016 van de rekenkamer.
Met open en big data wordt vrij beschikbare informatie bedoeld die onder voorwaarden vrijelijk gebruikt mag worden om hergebruik te
faciliteren en stimuleren.
3
Applicaties worden als cloudapplicatie of Software as a Service (SaaS) aangeboden zonder dat de eindgebruiker eigenaar is en zonder de
applicatie bij de gebruiker te installeren en onderhouden.
2
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