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Informatievisie

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 04 juli 2019 behandelend
agendapunt 03 met als onderwerp Jaarstukken 2018 en Voorjaarsnota 2019
Constaterende dat:
- Digitale dienstverlening een belangrijk onderdeel is van de Raadsagenda 2018-2022;
- Er nog geen visie aanwezig is op het gebied van (digitale) informatievoorziening in de gemeente
Heerhugowaard;
- Hierover ook niets genoemd wordt in de Voorjaarsnota 2019;
- De gemeenteraad op 20 februari 2018 het raadsvoorstel Aanschaf nieuwe ICT bodemplaat
(RB2018013) unaniem heeft aangenomen.
Overwegende dat:
- Een informatievisie (i-visie) nodig is om richting en sturing te geven aan de informatievoorziening in
de gemeente;
- De veranderende (digitale) samenleving vereist een flexibele, transparante en betrouwbare overheid;
- We in de gemeente steeds meer te maken krijgen met Internet of Things (IoT) en Big Data;
- Data steeds meer gebruikt wordt om toekomstige handelingen te voorspellen, maar
gegevensbescherming ook een zeer belangrijk punt is;
- Met een informatievisie de kaders kunnen bepalen, waarin de juiste afwegingen gemaakt kunnen
worden;
- Digitalisering van de samenleving ook invloed heeft op de interne organisatie van de gemeente;
- De verdere digitalisering kansen biedt om de dienstverlening kwalitatief te verbeteren tegen dalende
of gelijkblijvende kosten;
- Een informatievisie zich niet alleen richt op ICT, maar meer wat er nodig is om de samenhang
tussen ICT, data en de gemeentelijke organisatie te optimaliseren om in te kunnen spelen op de
veranderende (digitale) samenleving.
Spreekt uit:
Een informatievisie nodig is om als gemeente Heerhugowaard in te kunnen spelen op de
veranderende (digitale) samenleving, waarbij duidelijk de kaders en spelregels worden geformuleerd.
Verzoekt het College om:
1. Een informatievisie op te stellen om de samenhang tussen ICT, data en de organisatie te
optimaliseren om zo in te spelen op de veranderende (digitale) samenleving.
2. Bij het opstellen van de informatievisie gebruik te maken van diverse stakeholders, zoals inwoners,
ondernemers en maatschappelijke instanties waar de gemeente samen mee werkt;
3. In het derde kwartaal van 2020 de informatievisie (i-visie) voor te leggen aan de Gemeenteraad.
En gaat over tot de orde van de dag,
Nederland Duurzaam
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