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Beste leden van de gemeenteraad,

De gemeenten Bloemendaal en Heemstede werken al een paar jaar samen op het gebied van 
automatisering (GRIT) en informatisering. Vorig jaar zijn bij de behandeling van de begroting 2017 in 
de gemeenteraden van beide gemeenten vragen gesteld over de inzet van middelen voor 
informatisering en automatisering. Dit mede gelet op het grote aantal ICT-ontwikkelingen en de 
complexe wetgeving die op gemeenten afkomt én de substantiële budgetten die hiervoor beschikbaar 
moeten zijn. Beide colleges vinden deze vragen relevant en hebben in juni 2017 een onderzoek 
(review) laten uitvoeren door bureau Gateway van het Ministerie van BZK. In dit voorstel worden de 
aanbevelingen uit dit onderzoek nader toegelicht. In bijlage 1 is de vraagstelling en gehanteerde 
methodiek van het onderzoek opgenomen.

Doelstelling van ICT samenwerking met de gemeente Heemstede in de Gemeenschappelijke 
Regeling IT
Bij de uitwerking van de Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie (GRIT) 2015 is de 
doelstelling, die destijds aan het besluit tot samenwerking met Heemstede ten grondslag heeft 
gelegen, scherp voor ogen gehouden. Kort samengevat is hierover het volgende gesteld: "De realisatie 
van de ICT infrastructuur en de beheerorganisatie waarborgt een solide fundament die het voor de 
organisaties mogelijk maakt optimaal gebruik te maken van ICT-toepassingen voor dienstverlening en 
overige taken. Dit geldt voor beide gemeenten afzonderlijk; maar tegelijk is er aan een 
randvoorwaarde voldaan om verdere (administratieve) samenwerking te faciliteren."

Meer concreet zijn de doelstellingen van de ICT-samenwerking:
* verminderen van de kwetsbaarheid;
» verhogen van de beschikbaarheid van systemen en bijbehorende ondersteuning; 
« verhogen van de kwaliteit van (interne) dienstverlening.

De nieuwe organisatorische eenheid moet hoogwaardige, betrouwbare, beveiligde en moderne ICT 
infrastructuur producten en diensten leveren, zodat de bestuurders, raadsleden en medewerkers van
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de gemeenten Bloemendaal en Heemstede en andere gefaciliteerde organisaties tot volle tevredenheid 
hun werkzaamheden effectief en efficiënt uit kunnen voeren.

In de uitwerking van de gemeenschappelijke regeling en van het bedrijfsplan GRIT is hieraan 
vormgegeven door:

« Duidelijke afbakening en omschrijving van de te verlenen diensten in relatie tot de van 
deze dienstverlening gebruik makende organisaties;

» Een organisatorische inrichting die qua werkprocessen en competenties in staat is de 
gevraagde diensten te leveren;

» Een besturingsmodel dat recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de beide 
gemeenten, dat de centrumgemeente in staat stelt haar taak goed in te vullen en 
tegelijkertijd borgt dat er sprake is van een volwaardige betrokkenheid van beide 
gemeenten bij het aansturen van deze organisatorische eenheid.

Om dit te bewerkstelligen hebben de gemeenten gezamenlijk het informatiseringbeleidsplan 2017 - 
2020 opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks herijkt en bijgesteld.

Het doel is voor nu om zo spoedig mogelijk de basis op orde te krijgen. De gebruikers en de inwoners 
van de gemeente mogen geen last hebben van wat er aan de achterkant gebeurt. Alle producten 
moeten online beschikbaar en in te vullen zijn zodat burgers zelf in de lead komen om zaken te 
regelen.

Automatisering en informatisering is een onontbeerlijk onderdeel van zowel de interne bedrijfsvoering 
als de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Echter de wijze waarop we de ICT inrichten 
en organiseren vraagt op dit moment om duidelijke en proactieve keuzes. De techniek ontwikkelt zich 
in een razend tempo, waarbij ook de eisen die worden gesteld aan de bij de gemeente aanwezige 
noodzakelijke technische kennis steeds groter wordt. De beslissing om hiervoor te gaan samenwerken 
met de gemeente Heemstede was een eerste stap, maar we kijken ook verder naar de toekomst. 
Verdere outsourcing van bepaalde onderdelen van de ICT is een volgende stap en wordt op dit moment 
nader onderzocht.

Wat is inmiddels al door beide gemeente gedaan om tot verbetering te komen?
Een aantal constateringen door het Gateway Reviewteam is ook al door de beide gemeenten gedaan 
en daarop werd al geacteerd. De invoering van concrete verbetervoorstellen en andere voorgestelde 
maatregelen is inmiddels opgestart en hieraan wordt hoge prioriteit gegeven. Onlangs zijn deze 
voorgestelde maatregelen aangeboden aan het bureau Gateway met het verzoek hieraan een 
Assurance of Actions Plan (AAP) toe te voegen. Doel van een AAP is om na te gaan of de maatregelen 
en acties die worden voorgesteld in lijn zijn met de aanbevelingen die het reviewteam in het Gateway 
Reviewrapport heeft beschreven.

De reviewers constateren dat er werk is gemaakt van de aanbevelingen uit de Gateway Review GRIT 
Heemstede Bloemendaal. Er zijn inmiddels stevige stappen gezet om voortgang bij GRIT te boeken 
waardoor uiteindelijk succes op realisatie kansrijk is. Zij constateren tevens dat de voorgenomen acties 
op onderdelen om een nadere concretisering vragen, wat inmiddels ook is gebeurt.

Wat zijn de aanbevelingen van het Gateway Reviewteam en onze reacties daarop?
De conclusie van het Gateway reviewteam na de eerste interviews in juni 2017, was dat essentiële 
randvoorwaarden in de praktijk ontbreken voor een geslaagde implementatie van de GRIT-omgeving 
en de GRIT-organisatie over een jaar. Aanbevolen werd dat direct aandacht moet worden gegeven 
aan de scope, de concretisering, prioritering en de governance. Gerichte sturing op ínhoud, werkwijze, 
deskundigheid en gedrag van personeel is daarbij onontbeerlijk. Het reviewteam heeft acht 
aanbevelingen gedaan die direct of op korte termijn door beide organisaties moeten worden opgepakt.
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Aanbeveling 1
Constatering:
Het migreren naar één gezamenlijke GRIT omgeving (ICT-infrastructuur) is een cruciale randvoor
waarde. Zolang er sprake is van meerdere omgevingen betekent dat een verzwaring van de 
beheerstaken en een rem op nieuwe ontwikkelingen.

Aanbeveling Reviewteam:
Houd de huidige operationele ICT in de lucht zodat de gemeentelijke processen niet geblokkeerd 
worden en geef absolute prioriteit aan het afronden en opleveren van de GRIT omgeving. En sluit de 
oude omgevingen af, waarmee de beheerlast voor het GRIT team omlaag gaat.

Reactie gemeente aanbeveling 1:
Vanaf half januari 2017 ligt de focus op het migreren naar de nieuwe GRIT omgeving. Om tegelijk de 
winkel open te houden was het eerst nodig de bezetting op peil te krijgen. De migratie van de front 
end (desktop die toegang geeft tot applicaties) is op 18 juli jl. afgerond. De back end (applicaties en 
data) betreft een aantal servers in Heemstede. Hiervoor zijn de leveranciers van de applicaties nodig. 
De migratie van de back end (en daarmee de oplevering van de GRIT omgeving) wordt eind 2017 
afgerond.

Aanbeveling 2
Constatering:
De stabiliteit van de huidige infrastructuur is niet voldoende geborgd. Hiermee zijn toekomstvastheid 
en flexibiliteit op dit moment niet gegarandeerd.

Aanbeveling Reviewteam:
Stabiliseer de essentiële onderdelen van de infrastructuur. Hernieuw onderhoudscontracten, installeer 
patches en software updates op de nieuwe omgeving zodat informatiebeveiliging beter gegarandeerd 
kan worden en datalekken kunnen worden voorkomen.

Reactie gemeente aanbeveling 2
Inzicht is de eerste stap om 'in control' te zijn. Daarom is in januari gestart met het project Hardening 
8i Monitoring. Dit project heeft binnen GRIT (samen met de migratie naar de GRIT omgeving) de 
hoogste prioriteit. Met System Hardening BIG worden de servers en databases gecontroleerd en zijn 
we in staat om compliance aan te tonen en snel inzicht te krijgen in de beveiligingsstatus van servers 
en databases. Bij Hardening gaat het om serverinstellingen en patches op systeemsoftware. Het is 
onmogelijk om alle serverinstellingen in één keer goed te krijgen. Dit is een project. De aandacht 
wordt gericht op de onderdelen waar de meeste winst wordt gerealiseerd. Het systeem is geïnstalleerd 
en wekelijks wordt een aantal servers gepatched. Het streven is 70oZo 'groen' aan het eind van het 
jaar.

De monitoring tool is half juli 2017 uitgerold. Daarmee is een stukje beheer van onze servers 
uitbesteed. In de komende tijd moet het aantal servers dat in de tooi is opgenomen worden uitgebreid. 
Onze inventory moet 100oZo aansluiten op de servers in de tooi, dit moet kunnen worden aangetoond 
en de procedures voor het toevoegen en verwijderen van servers moeten worden ontwikkeld. Op dit 
moment loopt dit project nog niet naar tevredenheid. Er is inmiddels geëscaleerd naar de leverancier 
om hierin zo spoedig mogelijk verbetering te krijgen.

De burgerzakenapplicaties op de AS/400 van Heemstede en Bloemendaal zijn inmiddels gemigreerd 
naar een nieuwe machine. Hierdoor staat alles op één locatie. Hierdoor hoeft maar op één locatie tapes 
te worden gewisseld. Deze machine wordt beheerd door een externe partij. De oude machine wordt 
naar Heemstede verhuisd en beheerd zolang het financiële systeem van Bloemendaal, FMS, nog wordt 
gebruikt.
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Aanbeveling 3
Constatering:
Een groot aantal ICT verandertrajecten/projecten wordt tegelijk uitgevoerd. Het reviewteam heeft 
geconstateerd dat er voor de uitvoering van projecten geen gestandaardiseerde aanpak wordt 
gehanteerd.

Aanbeveling Reviewteam:
Voer al werkende weg een standaard aanpak voor project- en programmamanagement in, gebaseerd 
op selectief gebruik van best practices zoals Prince2, MSP en werk daarbij onder GEMMA architectuur. 
Benut de aanbevelingen van het rapport APD inzake projectrollen, planning, periodieke 
voortgangsrapportage, prioriteitstelling en sturing.

Reactie gemeente aanbeveling 3
Er wordt binnen de gemeenten steeds meer en beter projectmatig gewerkt volgens het concept 
'Projectmatig denken en Doen', maar dit concept is niet specifiek gericht op ICT-projecten. Binnen 
GRIT en Informatisering wordt daarom projectmatig werken voor ICT-projecten werkende weg 
ingevoerd. Prince2 is hiervoor in beginsel voor een organisatie van onze omvang te zwaar. We gaan 
gebruik maken van een beperkt aantal sjablonen: projectopdracht, projectplan, voortgangsrapportage 
en evaluatie.

In de projectplannen komen tenminste aan de orde: doel, op te leveren producten, tijdsplanning, 
fasering, mijlpalen, benodigde hulpmiddelen (mensen, geld, enz.) en risico's. Ook belangrijk zijn de 
diverse rollen in een projectteam en daarbinnen in het bijzonder de rol van het opdrachtgeverschap. 
Vanuit informatisering worden deze rollen verder uitgewerkt, waarbij het MT-Kzoom (gezamenlijk 
MT/directieteam Bloemendaal/Heemstede) nauw wordt betrokken en voorafgaand aan de start van elk 
project worden de rollen met de teamleden besproken. Dit wordt pragmatisch per project opgepakt en 
in de loop van de tijd verder uitgewerkt.

Aanbeveling 4
Constatering:
Het reviewteam heeft geconstateerd dat zich in de afgelopen járen incidenten hebben voorgedaan die 
hebben geleid tot de verstoring van het primaire proces dan wel tot verstoring van de uitvoering van 
projecten. Voorgesteld wordt een structurele vorm van risicomanagement in voeren en op basis 
daarvan samenhangende maatregelen te formuleren in geval risico's zich feítelijk zouden gaan 
voordoen.

Aanbeveling Reviewteam:
Voer een proces van risicomanagement in voor alle IT-gerelateerde projecten. Dit vergt een 
gezamenlijke sessie van het management met de betrokkenen om een gedeeld beeld te krijgen van de 
mogelijke risico's, de kans en impact en de beheersmaatregelen die getroffen dienen te worden. De 
risicolog dient periodiek geactualiseerd te worden.

Reactie gemeente aanbeveling 4
In elk projectplan zal een risicoanalyse worden toegevoegd waarin beheersmaatregelen zijn 
opgenomen die worden geïmplementeerd. De verschillende rollen bij risicomanagement worden 
meegenomen bij de uitwerking van de rollen in een projectteam. Goed risicomanagement invoeren is 
een project op zich. Hiervoor moet een methode worden gekozen en deze moet worden 
geïmplementeerd en medewerkers moeten daarin worden opgeleid. In eerste instantie wordt het 
pragmatisch aangepakt. De projectleider maakt een risicoanalyse. Zonder standaard methodiek waarin 
de projectleider is opgeleid vraagt het extra aandacht van de Stuurgroep om de beheersmaatregelen 
te evalueren en bij te stellen.
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Aanbeveling 5
Constatering:
Het aantal en de complexiteit van de uit te voeren IT-gerelateerde projecten is groot. Een 
samenhangend beeld van alle projecten met hun onderlinge afhankelijkheden is onvoldoende 
aanwezig.

Aanbeveling Reviewteam:
Voer portfoliomanagement in op alle IT-gerelateerde projecten in de organisatie waarmee het MT 
«zoom gericht kan sturen. Positief gewaardeerd wordt dat er inmiddels een initiële inventarisatie heeft 
plaatsgevonden. De volgende stap is het toevoegen van kenmerken zoals opdrachtgever, 
opdrachtnemer, budget enz.

Reactie gemeente aanbeveling 5
Alle projecten binnen Informatisering en Automatisering en hun onderlinge relaties zijn per direct in 
onderlinge samenhang in kaart gebracht. Dit overzicht is toegankelijk voor Stuurgroepleden en is 
wekelijks onderdeel van het overleg. Knelpunten worden in het Stuurgroepoverleg besproken en 
besluiten worden vastgelegd in hetzelfde document.

Aanbeveling 6
Constatering:
Voor professionele IT organisaties is het cruciaal het kennisniveau en ervaring in de snel ontwikkelende 
IT op peil te houden. Hiervoor is instroom, doorstroom en uitstroom van personeel noodzakelijk. 
Overwogen wordt om (delen van) de IT uit te besteden. Hiervoor is professioneel opdrachtgeverschap, 
leveranciersmanagement en een heldere sourcing strategie belangrijk.

Aanbeveling:
Versterk op korte termijn de bemensing van GRIT. Gebruik ervaringen van andere gemeenten om tot 
beheerste uitbesteding te komen en transformeer de huidige GRIT-organisatie naar een 
regieorganisatie met competenties op het gebied van leveranciersmanagement en opdrachtgeverschap 
met een skilled helpdesk.

Reactie aanbeveling 6
De bemensing van GRIT is per direct versterkt met 1 medewerker, we zoeken nog 1 medewerker. 
Daarmee komt de bezetting kwalitatief en kwantitatief op orde. Al vóór het Gateway onderzoek is door 
de leiding van Informatisering en Automatisering de aanbeveling gedaan om in september 2017 een 
aanbestedingstraject te starten om te komen tot het uitbesteden van (een deel van) de ICT diensten. 
Hierbij moet per ICT-onderdeel worden bekeken of het toegevoegde waarde heeft dit in huis te houden 
of uit te besteden. Dit traject moet extern worden begeleid door een onafhankelijke partij. Bij het tot 
stand komen van dit advies is advies ingewonnen bij andere gemeenten en bij leveranciers die 
soortgelijke trajecten hebben begeleid.

In de GRIT begroting 2018 zijn de eenmalige extra kosten die samenhangen met de outsourcing 
(C 130.000) en om de capaciteit op niveau te houden (C 160.000) opgenomen. Deze eenmalige kosten 
worden in 2018 via de GRIT verdeelsleutel verdeeld tussen Bloemendaal (± 460Zo) en Heemstede (± 
540zb).

Aanbeveling 7
Constatering:
Het reviewteam constateert dat sturing van de IT-verandering niet eenduidig belegd is; rollen en taken 
lopen door elkaar alsmede lijn- en projectsturing. Daarnaast worden ook projecten uitgevoerd buiten 
de IT die wel IT-componenten in zich hebben. Er is onvoldoende sprake van een prioritering gebaseerd 
op een integrale afweging over alle projecten heen in onderlinge samenhang en afhankelijkheid.

Aanbeveling Reviewteam:
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Richt voor het vervolg van GRIT een programma - zo veel als nodig conform MSP - in onder directe 
aansturing van de beide gemeentesecretarissen.

Reactie gemeente aanbeveling 7
Al voor het Gateway onderzoek zijn GRIT en Informatisering ondergebracht binnen het programma 
'Digitalisering'. Dit programma zal uiteindelijk omgezet worden naar een afdeling in de lijnorganisatie. 
Een van de doelstellingen binnen het programma is het bepalen van de juiste organisatievorm 
hiervoor, inclusief keuzes voor de aansturing. Voor een goede sturing zijn per direct alle projecten en 
de onderlinge afhankelijkheden in kaart gebracht. Voor GRIT worden vanaf juli 2017 
maandrapportages gemaakt, die wekelijks worden bijgewerkt en besproken. Voor Informatisering is 
dat in september opgestart. Er wordt gewerkt met een agenda en besluiten en acties worden 
vastgelegd. Alle informatie staat op een vaste locatie die toegankelijk is voor alle Stuurgroepleden.

Er is een wekelijkse Stuurgroep opgericht. Deze wordt gevormd door de verantwoordelijk managers 
van beide gemeenten. Deze Stuurgroep komt wekelijks bijeen met de leiding van Informatisering en 
Automatisering. De gemeentesecretarissen worden tweewekelijks uitgenodigd om prioriteiten en 
knelpunten te bespreken.

Aanbeveling 8
Constatering:
Bij de start van GRIT is onvoldoende helder gemaakt langs welke lijn en werkwijze een gezamenlijk 
GRIT moet worden gerealiseerd. Er is nog steeds sprake van cultuurverschillen waardoor er nog geen 
sprake is van één GRIT-team met een gezamenlijke ambitie op weg naar één organisatie. Vanuit de 
business ontbreekt nog een duidelijke strategische visie wat voor beide gemeenten haalbare ambities 
zijn op het gebied van ICT op de middellange termijn.

Aanbeveling Reviewteam:
Neem als ambtelijke top de verantwoordelijkheid om heldere kaders te scheppen, hierop te sturen en 
met interventies een toekomstige crisis af te wenden. Expliciteer daarbij de verwachtingen over het 
gewenste gedrag en de gewenste houding van hoog tot laag. Toon hierbij voorbeeldgedrag.

Reactie gemeente aanbeveling 8
Bij de start van GRIT is door de destijds aangestelde kwartiermaker vooral de nadruk gelegd op de 
formalisering en inrichting van de gemeenschappelijke regeling. De hieraan gekoppelde visie over de 
werkwijze van GRIT is opgesteld zonder voldoende inbreng en draagvlak van de medewerkers. Dit 
heeft geleid tot vertraging in de teamontwikkeling. Het management heeft begin 2017 een interventie 
uitgevoerd waardoor de operationele aansturing van het team is gewijzigd met een sterkere focus op 
de gezamenlijke ambitie en werkwijze.

In 2018 wordt door het gezamenlijk MT-Kzoom vanuit de business een strategische visie ontwikkeld, 
die voor de middellange termijn richting moet geven aan haalbare ICT ambities. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk aangesloten bij het reeds vastgestelde informatiseringbeleid en de hiervoor reeds gemaakte 
technische keuzes. Tevens wordt er gewerkt aan het helder krijgen van rollen en 
verantwoordelijkheden (zowel in aansturing als wie doet wat) binnen het hele domein van ICT.

Eind dit jaar wordt een sourcingsstrategie vastgesteld. Hiermee wordt een eerste beweging gezet, 
richting regie en contractmanagement (outsourcing) van het ICT beheer. Ook wordt geïnvesteerd in 
projectmanagement (zie ook aanbeveling 3) waarbij verwachtingen tussen de opdrachtgevers en 
projectleiders goed op elkaar afgestemd worden. Dit hele traject vergt een lange adem, maar de 
eerste positieve resultaten met betrekking tot de gewenste klantgerichte houding en verdere 
professionaliteit binnen het team worden nu zichtbaar.
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Wat is het vervolg na de Gateway Review?
De door het reviewteam voorgestelde aanbevelingen worden inmiddels opgepakt en uitgevoerd binnen 
het programma Digitalisering. Voor GRIT worden de gevolgen en voortgang hiervan opgenomen in de 
jaarlijkse rapportages vanuit de GR. Voor het onderdeel Informatisering wordt dit meegenomen in de 
jaarlijkse voortgangsrapportage Informatiebeleid bij de behandeling van de begroting. Tevens vindt er 
medio maart 2018 een nieuwe review plaats.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders ván Bloemendaal,

lemeester


