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VERSLAG 

Overleg : Gebruikersgroep Softwarecatalogus 

Datum : 10 november 2020 

Tijd : 10:00 – 12:00 

Locatie : Online 

Deelnemers : Jacco Hovenga (Sudwestfryslan), Olaf Holtrop (DUO+), Erwin Waage (Gooise 

Meren), Jaap Huib van der Knaap (Hilversum), Edwin Coster(Delft), Cengiz 

Durmus(CGM), John Pape (Waddinxveen), Walter Oostam (’s-Hertogenbosch), Peter 

Makkes (Functioneel beheerder Gemma), André Plat (Product eigenaar Gemma), 

Mark Backer (VNG Architect), Han Wammes (Markt & Overheid) 

 

1. Opening 

Peter Makkes opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Voorstel ronde 

Iedereen heeft zich kort voorgesteld.  

 

3. Vorige notulen 

- Onderzoek softwarecatalogus door Toine Schijvenaars  

- Laatste ontwikkelingen en cijfers 

o Leverancier Open Source 

o Overnames door leveranciers 

- Samenhang GEMMA producten door André Plat  

- GEMMA Release door Mark Backer 

.  

Hier waren geen opmerkingen over. 

 

4. Actiepunten 

Zie actielijst 

 

 

5. Laatste ontwikkelingen + Cijfers 

In de afgelopen periode hebben er nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden op de 

softwarecatalogus. Peter geeft tekst en uitleg over deze punten in de presentatie.  

 

Zie de presentatie met alle inhoudelijke wijzigingen en cijfers 
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6. Markt & Overheid door Han Wammes 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

Toelatingscriteria leveranciers tot de softwarecatalogus 
Aan de hand van een drietal vragen: ondersteunen de software 

referentiecomponenten/standaarden, zijn er gemeenten die de leverancier heeft gevraagd 

om te registreren, onderschrijft de leverancier de gemaakte afspraken van het convenant? 

Toetsing wordt gedaan middels een gesprek en/of onderzoek naar de achtergronden 

leveranciers. 

Afspraak is dat minimaal 1 gemeenten binnen één jaar gekoppeld is aan een product of 

dienst. 

 

Beeld van leveranciers op softwarecatalogus 

 Meer leveranciers aangemeld sinds vervallen convenant. Registratie van leveranciers 

vervallen ook doordat ze niet voldoen aan de richtlijnen.  

Er zijn ook meer leveranciers die diensten aanbieden. Dit wordt onder andere gevoed door 

Common Ground. 

 

Hebben alle leveranciers die actief zijn met de Omgevingswet hun “nieuwe”  

componenten al geregistreerd in de softwarecatalogus? 

Ja. Waarschijnlijk zien we volgend jaar pas echt alle nieuwe oplossingen terug in de 

softwarecatalogus. 

 

Transitiestrategie Common Ground: einddatum contractapplicatie 

Hoe organiseren we een consistenter beeld van wat in gebruik is bij gemeenten? 
Door onderzoek naar de data en deze te verbeteren in de softwarecatalogus. Hoe gaan we 

common ground componenten registreren in de softwarecatalogus? Dit is voor de 

toekomst.  

 

7. Gemma release door Mark Backer 

Er is onlangs een nieuwe gemma release geweest. Deze heeft zich alleen toegspitst op de 

het toevoegen van de volgende standaarden: 

- Norm beveiligingsassessment DigiD 2020 

- iWmo voor gemeenten 3.0 

- iJw voor gemeenten 3.0  

 

De volgende standaarden zijn direct verwijderd: 

- Digitoegankelijk versie 1.1.2 

- Webrichtlijnen versie 1 

- Webrichtlijnen versie 2 
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8. Componenten Store 

Er wordt gevraagd of er gemeenten zijn die mee willen denken over een nieuwe 

componenten store vanuit Common Ground. Peter stuurt een datum voorstel om over dit 

onderwerp te praten. 

 

9. Rondvraag.  

Peter vraagt wie volgende keer mee wil helpen organiseren van deze meeting? Jacco van 

Sudwest Fryslan wil hierbij helpen. 
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Actielijst 

Actie Actiehouder Afgerond 

Webinar organiseren voor andere gemeenten over de 

softwarecatalogus. VNG en Maastricht pakken dit op. 

10-11 PM: Nog niet ingepland 

Peter  

Navragen bij Mark over de AMEF export 

10-11 PM: Is via e-mail afgehandeld 

Peter Ja 

Aanbesteding en verbinding Gemma en SWC. en in gesprek 

gaan met Arnold Veenstra over een vertaling van GIBIT naar 

SWC 

André  

Publiceren van kwartaalcijfers over de softwarecatalogus 

 

10-11 PM: Cijfers zijn gepubliceerd op 

https://www.softwarecatalogus.nl/rapportage  

Peter Ja 

Uitzoeken waarom zoeken bij gemeenten op 0 staat.  

 

10-11 PM: Opgelost. Werd een andere definitie gebruikt voor 

zoeken bij gemeenten 

Peter Ja 

Gemeenten geven de voorkeur dat een pakket hernoemd wordt 

door een leverancier dan het apart op te voeren. Hierdoor 

blijven koppelingen bestaan. Dit wordt meegenomen in de 

handleiding voor leveranciers.  

10-11 PM: Nog verwerken 

Peter  

Onderzoek naar naamgeving IBD en softwarecatalogus 

 

10-11 PM: Nieuwe tool van IBD, maakt gebruik van export 

pakketten van de softwarecataglosu 

Peter Ja 

Agenderen onderzoek naar nieuwe softwarecatalogus 

 

10-11 PM: Wordt met andere overheden gesproken over het 

doel van de SWC voor een ieder. Van daaruit wordt er een 

onderzoek opgestart. 

Peter  

Stuk over het belang van de softwarecatalogus voor de 

functioneel beheerders 

 

10-11 PM: Vraag staat uit bij organisatie 

Jacco  

Verhuizen van Pleio naar Forum.vng.nl 

 

10-11 PM: Pleio blijft bestaan voor leveranciers. Regie op ICT is 

aangemaakt op forum en in gebruik genomen. 

Peter Ja 



 

 

VNG Realisatie 5/5

Actie Actiehouder Afgerond 

Nieuwe datum Archinmate workshop. I.v.m. coronacrisis 

uitgesteld. 

Met Mark oppakken of digitaal een optie is. 

 

10-11 PM: Roundtrippen werkt nog niet door een ID-issue.  

Peter  

Navragen bij Kennisnet hoe ze de inrichting met data-typen 

hebben ingericht. 

 

10-11 PM: Mark heeft deze vraag beantwoord 

Toine Ja 

Onderzoek VU delen met gemeenten 

 

10-11 PM: Het onderzoek is gedeeld 

Toine Ja 

Belang van meldingen aan leverancier vermelden in volgende 

nieuwsbrief 

 

10-11 PM: Wordt meegenomen in nieuwe nieuwsbrief 

Peter  

Deelnemers gemeenten doorgeven aan ZGW groep  André  

Overleg organiseren over componenten catalogus Peter  

 


