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Samenvatting 

Kabinet en gemeenten hebben besloten dat de gemeente voor 

burgers en bedrijven hÛt loket van de hele overheid wordt: de eerste 

overheid. Goede ICT-voorzieningen zijn hierbij essentieel. In het 

bestuursakkoord ‘Samen aan de slag’ is afgesproken dat de regie op 

de realisatie van de eoverheid wordt versterkt. De witte vlekken in de 

financiering moeten worden opgelost. 

Het rijk, de VNG, IPO en UvW hebben over de uitwerking van deze 

afspraken een principeakkoord bereikt. Het akkoord bestaat uit een 

bestuurlijke verklaring (bijlage 2) en het daar onlosmakelijk 

aan verbonden Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-

overheid, kortweg NUP (bijlage 3). In het akkoord spreken de vier 

partijen af vÛÛr eind 2010 gezamenlijk de noodzakelijke 

basisvoorzieningen voor de e-overheid te realiseren. Dit heeft direct 

gevolgen voor de prioriteitstelling binnen de gemeentelijke 

informatiehuishouding. De toepassing van (landelijke) 

ICT-standaarden en de aansluiting op landelijke voorzieningen, zoals 

de basisregistraties, is voor gemeenten niet vrijblijvend. 

  

In het NUP zijn gÛÛn nieuwe ICT-projecten geÛnitieerd. Nieuw is de 

scherpte waarmee prioriteiten en tijdpaden worden benoemd. 

Daarnaast zijn de financiÛle verantwoordelijkheden scherper 

bepaald en wordt de monitoring op de voortgang verscherpt. Wij 

verwachten dat deze scherpte de gemeenten ondersteunt in de 

sturing op de eigen informatieplannen.  

  

De VNG vraagt uw mening over het principeakkoord. Deze ledenbrief 

betreft een ledenraadpleging. Ieder lid kan slechts 1 reactieformulier 

(bijlage 4) insturen. Los van deze ledenbrief is het reactieformulier aan 

de gemeentesecretaris verstuurd. De gemeentesecretaris ontvangt 

daarom deze ledenbrief twee keer. Een keer in de algemene 

verzending zonder het reactieformulier, vervolgens dezelfde ledenbrief 

mÛt reactieformulier. Op het reactieformulier staat hoe u het kunt 

insturen, bij voorkeur per e-mail. U kunt tot uiterlijk 13 november 2008, 

12:00 uur reageren. 

Wanneer u niet reageert, vatten wij dit op als uw instemming met het 

principeakkoord. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

BABVI/U200801689
Lbr. 08/168 Ledenraadpleging 
Nationaal 
Uitvoeringsprogramma

Dienstverlening en E

  

Gezien het aantal bijlagen 
hebben wij besloten u deze 
niet per mail te zenden. U 
kunt hier klikken voor de 
bijlagen. 



  

  

  

  

  










