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Financiering van de uitvoering van het Informatie meerjaren ontwikkelplan (iMOP)
Portefeuillehouder: C. Bijl
Dienst:

CSTF

Afdeling:

B&O

Steller: F.J.R Faber (tel.nr. 0591-68 59 73)
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De voorfinanciering ten behoeve van het deelproject ”gegevenshuis” van het informatie
meerjaren ontwikkelplan (iMOP) alsmede tijdelijk extra personele inzet totaal groot €
280.000 ten laste te brengen van de VAR en m.i.v. 2008 de VAR te voeden met jaarlijkse
taakstellende verlaging van de budgetten voor de bedrijfskosten tot het bedrag van de
onttrekking en het daarmee samenhangende renteverlies.
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In het informatie meerjarenontwikkelplan is geregeld hoe de gemeente Emmen kan en wil
voldoen aan de gestelde eisen en mogelijkheden van elektronische c.q. digitale
dienstverlening aan de burger. Uitgangspunt is om de uitvoering van het iMOP te financieren
middels efficiency en herallocatie van (ICT)-middelen. Hiertoe worden kosten-batenanalyses
opgesteld. Omdat de kosten voor de baat uitgaan is voorfinanciering nodig. Voor het
deelproject “gegevenshuis” is de kosten-batenanalyse klaar en kan bij voorfinanciering
ervan ter uitvoering genomen worden.
Bijlagen:
geen
Stukken ter inzage:
het collegevoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken
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Ons College wil het informatie meerjaren ontwikkelplan (iMOP) uitvoeren. Met de realisatie
van dit plan wordt beoogd om een adequaat antwoord te hebben op de toenemende eisen en
mogelijkheden t.a.v. electronische dienstverlening en programma's van het Rijk zoals
bijvoorbeeld “Andere Overheid”. Uitgangspunt is om de uitvoering van het iMOP te
financieren middels efficiency en herallocatie van (ICT)-middelen. Hiertoe worden per
deelproject kosten-batenanalyses opgesteld. Omdat de kosten voor de baat uitgaan is
voorfinanciering nodig.
Voor het deelproject “gegevenshuis” is een kosten-batenanalyse opgesteld volgens de
methodiek van de netto contante waarde bepaling. De netto contante waardebepaling maakt
het mogelijk om te beoordelen of opbrengsten op termijn de kosten van nu kunnen dekken. In
dit geval betreft het opbrengsten door een verlaging van de bedrijfskosten. Deze manier van
waardebepaling zal voor elk deelproject gemaakt worden om aan te geven of een investering
in het kader van het iMOP financieel gezien uitkan. Voor de deelprojecten van het
informatiemeerjaren ontwikkelplan zal dan ook voorfinanciering benodigd zijn. In dit kader
wordt aan u gevraagd om in stemmen met de voorfinanciering van het deelproject
“gegevenshuis”. Daarnaast wordt in deze voorfinanciering meegenomen een bedrag voor
extra personeel inzet die ook ten goede komt voor de andere deelprojecten.
OK
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Per saldo betekent bij realisatie van het informatie meerjarenontwikkelplan dat de burger
gebruik kan maken van.
a. Toegankelijke informatie en goede zoekmogelijkheden voor alle producten en diensten
b. On line ondersteuning krijgen bij het vaststellen van de vraag
c. Een slim elektronisch formulier voor een groot aantal producten. Bedoeling is dat dit later
voor alle producten gaat gebeuren. Met slim wordt bedoeld: alleen die vragen stellen die
nodig zijn en de gegevens die we al hebben niet nogmaals vragen (= vermindering
administratieve lasten burger).
d. Een afspraak maken via internet
e. Electronisch betalen voor een aantal producten. De bedoeling is dat dit later voor alle
producten gaat gebeuren waarvoor betaald moet worden.
f. Verificatie van persoonlijke gegevens om de identiteit vast te stellen, zodat ook
daadwerkelijk een elektronische transactie kan plaatsvinden.
g. (vooralsnog beperkte) inzage in de gegevens, die de gemeente van hem bijhoudt en de
status van de voortgang van zijn aanvragen voor producten.
De betekenis van de invoering van de iMOP voor de ambtelijke organisaties is dat de
stroomlijning van de werkprocessen richting de burger inzichtelijk, slim ingericht en op
elkaar afgestemd moeten worden. In die zin sluit het iMOP goed aan bij het plan van aanpak
Anders en met Anderen. Verwacht mag worden dat als gevolg van de invoering van de iMOP
efficiencyslagen te maken zijn. De eerste kosten-batenanalyse geeft dit ook aan. Zoals al is
aangegeven is het de bedoeling om het iMOP te financieren middels efficiency en herallocatie
van middelen. Concreet betekent deze efficiency in 2008 en volgende jaren: vermindering van
formatie als gevolg van digitalisering van werkprocessen en digitalisering van de
dienstverlening. Voor sommige afdelingen zal dit tienden van formatieplaatsen betreffen,
voor andere afdelingen kan dit meer of minder zijn.

-3-

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 12 december 2005.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,
A.J. Mewe.

C. Bijl.
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2005, nummer:
05/1072;
gelet op het bepaalde in de gemeentewet;
besluit:
de voorfinanciering ten behoeve van het deelproject ”gegevenshuis” van het informatie
meerjaren ontwikkelplan (iMOP) alsmede tijdelijk extra personele inzet totaal groot
€ 280.000 ten laste te brengen van de VAR en m.i.v. 2008 de VAR te voeden met jaarlijkse
taakstellende verlaging van de budgetten voor de bedrijfskosten tot het bedrag van de
onttrekking en het daarmee samenhangende renteverlies.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 februari 2006.
De griffier,

De voorzitter,

J.A. Hekman

C. Bijl

