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Motie Digitale dienstverlening
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelen
besluitvorming voorjaarsnota
Constaterende dat:
● Meerdere gemeenten begonnen zijn met het delen van data via digitale wegen, met als
concreet voorbeeld gemeente Purmerend
● De vraag naar data van de gemeente groeit
● Steeds meer kennis digitaal wordt gedeeld en verspreid
● Heerhugowaard en Langedijk samen investeren in een nieuwe ICT bodemplaat en de
mogelijkheden die daartoe behoren
Overwegende dat:
● Het raadsakkoord spreekt over digitale dienstverlening:
“De gemeenteraad heeft het college verzocht om een plan van aanpak te ontwikkelen
waarin met behulp van ‘big data’ het beleid en de dienstverlening aan bewoners verder kan
worden verbeterd en geoptimaliseerd.
● De voorjaarsnota geen inzicht biedt in de ambities van het college op digitale
dienstverlening
● Data kan worden gebruikt door overheid en burger voor het ontwikkelen van nuttige
informatie en applicaties voor allerlei onderwerpen
● Data beschikbaar stellen kan bijdragen aan grotere mogelijkheden en betrokkenheid van
onze inwoners bij de gemeente
● De ambtelijke en mogelijk bestuurlijke fusie van Heerhugowaard en Langedijk ook leidt tot
harmonisatie en werkzaamheden voor inzicht in alle informatie en documenten van de
gemeente.
Spreekt uit:
Dat de toekomstgerichte gemeente Heerhugowaard zorgt voor de beschikbaarstelling van data
waar mogelijk en inzet op betere digitale dienstverlening
verzoekt het College:
1. In de nog op te stellen visie en strategie op datagedreven werken op te nemen hoe de
gemeente Heerhugowaard een voorziening kan opzetten waar data voor iedereen
beschikbaar zijn en hergebruikt mogen worden
2. In 2020 in te zetten op een toekomstgerichte visie op dienstverlening, waarin nadrukkelijk
aandacht voor digitale dienstverlening is.
En gaat over tot de orde van de dag,
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