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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. Daarom is er een aanbesteding uitgeschreven voor 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. 

 

De aanbesteding heeft de vorm van een BVP-inkooptraject (best value procurement). Bij Best 

Value projecten wordt er naar een uiteindelijk doel toegewerkt en neemt de opdrachtnemer het 

voortouw, zodat zijn expertise optimaal benut kan worden.  

 

De afgelopen periode zijn de inschrijvingen beoordeeld volgens de BVP- methodiek. Hieruit is 

een leverancier gekomen die met kop en schouders boven de rest uitstak, Visma Roxit. Zij 

hebben zich samen ingeschreven met Gemeenteoplossingen. We geloven dat deze partijen 

strategisch het beste kunnen meedenken om het bestuurlijk systeem te verbeteren naar de 

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

 

Vanaf 1 oktober starten we samen met Visma Roxit en Gemeenteoplossingen met de 

concretiseringsfase. Tijdens deze fase (de periode voorafgaand aan gunning) wordt het plan 

van de leverancier in detail doorgenomen en hieruit volgt een gedetailleerd plan van aanpak. 

Pas nadat deze fase succesvol is afgesloten, wordt de opdracht definitief gegund.  

 

Vanaf halverwege november verwachten we met de implementatie van het nieuwe integraal 

bestuurlijk informatie- en digitaal vergadersysteem te starten. We streven ernaar om op 1 april 

2021 operationeel te zijn en de huidige applicaties te hebben uit gefaseerd.  

 

De kosten van aanschaf, beheer en gebruik van de informatiesystemen worden gedekt uit de 

exploitatie I&A. 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 

Raadsinformatiememo 


