Commissiedebat
Informatiehuishouding
op Orde
Positionpaper IPO VNG
Woensdag 13 april spreekt de
Kamer met de staatssecretaris van
Digitalisering over het onderwerp
Informatiehuishouding op orde, ICTprojecten en Informatiebeveiliging.
Vanuit de provincies en gemeenten
geven wij u graag enkele punten mee.

Gemeenten en provincies verwelkomen de benoeming van Arre Zuurmond als Regeringscommissaris voor
de Informatiehuishouding. Wij zijn blij dat hij zich in zijn taakopvatting niet beperkt tot de uitvoering van
het plan Open op Orde bij het Rijk, maar een brede benadering hanteert en ook oog heeft voor decentrale
overheden. Wij gaan hierover graag spoedig met hem in gesprek.

Naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Knops over de uitwerking van het onderwerp
modernisering van de overheid brengen wij graag drie punten onder uw aandacht.

Inhaalslag nodig om de informatiehuishouding op orde te brengen
De Wet open overheid (Woo) draagt bestuursorganen op om de informatiehuishouding op orde te brengen,
hierbij verwijzend naar de Archiefwet. Volgens de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) op het
gewijzigde wetsvoorstel Woo is een investering nodig in de orde van grootte van €765 miljoen, waarvan
€454 miljoen bij decentrale overheden. Voor het Rijksprogramma ‘Open op Orde’ is een budget van €800
miljoen uit de POK-middelen beschikbaar. In de Meerjarenplannen Woo van de VNG, IPO en UvW zijn voor
gemeenten, provincies en waterschappen vergelijkbare doelstellingen geformuleerd. Wij vinden dat ook
decentrale overheden middelen voor deze taak zouden moeten ontvangen. Dat is nu niet het geval.
»

Wij vragen de staatssecretaris hoe zij de decentrale overheden wil helpen om een versnelling aan te brengen in
het op orde brengen van de informatiehuishouding.
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Stem Adviescollege O&I af op het interbestuurlijk toezicht
Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding O&I gaat een extra rol in het toezicht op de
informatiehuishouding vervullen. Dit door onafhankelijke monitoring en advisering over de uitvoering van de
Woo. Wij werken graag mee met het Adviescollege. Het interbestuurlijk toezicht (IBT) op de uitvoering van de
Archiefwet door gemeenten is belegd bij Gedeputeerde Staten.
»

Wij vragen de staatssecretaris naar de wijze van afstemming en samenwerking tussen het provinciale IBT en het
Adviescollege.

Van Common Ground naar Public Ground
‘Informatie op orde’ betekent dat de kwaliteit, interoperabiliteit en toegankelijkheid daarvan geregeld
moeten zijn. De informatiekundige visie Common Ground is ontwikkeld door gemeenten en VNG zet zich
in voor het bereiken daarvan. Provincies onderschrijven veel van de principes in deze visie en onderzoeken
hoe deze ook bij provincies kunnen worden toegepast. Er worden standaarden voor gegevensuitwisseling
door leveranciers toegepast en de opslag van gegevens wordt gescheiden van de applicaties die gegevens
verwerken. Daarmee beperken we de hoeveelheid onnodige kopieën van gegevens; elimineren we
informatieverlies bij vervanging van systemen door niet-aansluitende datamodellen van leveranciers; krijgen
we inzicht in de gegevens die binnen een domein gebruikt worden, waardoor gegevens eenvoudiger actief
openbaar gemaakt kunnen worden of beschikbaar kunnen worden gesteld voor regie op gegevens; en
borgen we duurzame toegankelijkheid op basis van gestandaardiseerde diensten.

Gemeenten kunnen de visie Common Ground niet alleen realiseren. Daarvoor is afstemming nodig met
leveranciers, maar ook met andere overheidsorganisaties. Daarom is het initiatief genomen voor een
overheidsbreed, gemeenschappelijk referentiekader voor IT- en informatiemanagement. Er is een integraal
afsprakenkader voor interoperabiliteit en gegevensuitwisseling binnen de gehele publieke sector nodig
om bestaande ontwikkelingen te laten landen. Er is samenwerking en committment nodig van betrokken
partijen.
»

Wij vragen de staatssecretaris op welke manier zij zich zal inzetten voor deze samenwerking als een overheid.
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