
 

 

Raadsinformatiememo, in het kader van de actieve informatieplicht van het college Pagina 1 van 2 

 

MARIEKELRaadsinformatiememo 

Project bestuurlijk informatiesysteem 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Steller 

Onderwerp 

 

donderdag 16 januari 2020 

20.013748 

De gemeenteraad en steunfractieleden 

 

College van burgemeester en wethouders 

Marieke Lucassen 

Raadsinformatiememo Project bestuurlijk informatiesysteem 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Schagen innoveert continu haar bedrijfsvoering en dienstverlening. Gemeente Schagen gebruikt 

sinds 2013 een aantal applicaties voor de bestuurlijke informatie processen. Het probleem is dat 

deze systemen niet meer kunnen voldoen aan de behoefte en ontwikkelwensen van de 

organisatie.  

 

De vraagstelling is of de gemeente Schagen kan gaan werken met een integraal bestuurlijk 

informatie- en digitaal vergadersysteem voor MT, college én raad, dat optimaal aansluit bij de 

huidige behoeften en voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van archiefvorming, 

informatiebeveiliging & bescherming privacy. 

 

Aanpak 

Er vindt eerst een uitgebreide marktverkenning plaats. Voor het selecteren van een integraal 

bestuurlijk informatiesysteem zullen we een BVP-inkooptraject (best value procurement) starten. 

Bij Best Value projecten wordt er naar een uiteindelijk doel toegewerkt en neemt de 

opdrachtnemer het voortouw, zodat zijn expertise optimaal benut kan worden. We zoeken een 

partij die strategisch het beste mee wil en kan denken om het bestuurlijk systeem te verbeteren 

naar de behoefte (aan een modern & integraal systeem) en wensen vanuit de organisatie. 

 

Tijdens de implementatie richten we de bestuurlijke workflows voor de organisatie (MT & college) 

en voor de raad lean in en voldoen deze aan onze wensen en eisen. De focus ligt daarbij op de 

creatie & routering van bestuurlijke informatie, op het digitaal vergaderen & besluitvormen, op 

het zaakgericht archiveren en op het beschikbaar stellen van informatie (o.a. via het webportaal 

inclusief het uitzenden van de openbare vergaderingen).  

 

Er is een Raadswerkgroep ICT actief. Voor zowel het inkooptraject als het implementatietraject 

wordt deze werkgroep nauw betrokken zodat de wensen van de Raad meegenomen worden. 

Aanvullend is de Griffie nauw betrokken en deelnemer in de projectgroep.  

 

Kosten en baten 

In de begroting zijn investeringen opgenomen voor de doorontwikkeling van de 

informatievoorziening. De kosten van aanschaf, beheer en gebruik van de informatiesystemen 

worden betaald uit de exploitatie I&A. De baten vertalen zich terug in een efficiëntere 

bedrijfsvoering en digitale dienstverlening. De eenmalige implementatiekosten voor dit systeem 

worden geschat op € 80.000,- en de jaarlijkse kosten op € 80.000,-. Voor deze bedragen bestaat 

dekking in de exploitatie. 
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Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 


