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Welke collectieve voorzieningen zie jij als mogelijke vervanging van huidige en 

toekomstige voorzieningen bij gemeenten? Op welke voorzieningen vanuit gemeenten 

zou je óók op deze manier willen worden ontzorgd?  

 

Samengevoegde punten 

 

-  Gemeenschappelijke Gemeentelijk Infrastructuur  

Ontwikkelen tot het niveau van SAAS voorzieningen. Te beginnen met  generieke en uniforme 

functionaliteit zoals de basisregistraties, door ontwikkelend naar een steeds breder palet van 

functionaliteit voor beleidsdomeinen (belastingen, soza etc). Voor die applicaties die 

noodgedwongen nog onder eigen beheer draaien liefst zoveel mogelijk PAAS en als dat niet kan 

IAAS.  

 

-  Uniformering en standaardisering van het berichtenverkeer  

Het creëren van een (landelijke) voorziening die berichten die in ieder geval van- en naar 

gemeenten kan vertalen tot de gemeentelijke standaard (doorontwikkelen Gemeentelijk Gegevens 

Knooppunt).  

Tevens gericht op ontzorging op terrein van beveiligde verbindingen.  

 

- Landelijke voorzieningen voor veilig mailverkeer, bestandsuitwisseling, bestandsdeling  

 

- Mijn Overheid  

Functionaliteit aanvullen tot een niveau waardoor gemeenten niet langer eigen aanvullingen nodig 

meer hebben.  

 

- Landelijke fomulierenservice  

Doorontwikkelen zodat het "aan de achterkant" gekoppeld is aan Mijn overheid ( en dus aan alle 

landelijke bronnen voor pre-fill)  

 

- Landelijk E-depot voor gemeentelijke organisaties 

 

- Gemeenschappelijke voorziening voor de Omgevingswet.  

 

- “Framework voor Samenwerking tot één (digitale) overheid” (Digitale Agenda 2020). 

Niet alleen op gemeenten focussen, maar kijken hoe we de samenwerking echt op gang krijgen. 

Dit door aanpak van de volgende onderwerpen: 

  
1. Top Rijk en lagere overheden bevordert, steunt en maakt financiële ruimte voor 

Samenwerking (Collaboration). Dit is nodig om een stap verder te komen (van Pilot naar 
gemeengoed).  

2. Infrastructuur (bijv datacenters) wordt vanuit gemeenschappelijk doel ingestoken. Nu heeft 
bijv Rijk enorme overcapaciteit maar moeten gemeenten toch het wiel opnieuw uitvinden. 

3. Van Chaos naar Structuur en uit de korte termijn. Een samenwerkingsframework waarin 
helder wordt welke governance en participatie nodig is (Consortium, Community, Elite 
Circle of Innovation Mall). 

4. Welke tools gebruiken we dan? Hoe delen we best practices en nieuwe ontwikkelingen?       

 


