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Aan de leden van VIAG en IMG 100.000+
Betreft: Stemadvies ten aanzien van Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) en standaard
verwerkingsovereenkomst (VWO). Agendapunten 07 en 08
17 Mei 2019
Beste leden,
Op woensdag 5 juni aanstaande is de algemene leden vergadering van de VNG. Ook dit jaar staan er
weer verschillende onderwerpen op die ons vakgebied raken. Dat is ook de reden van deze extra
nieuwsbrief waarin we jullie een stemadvies willen meegeven.
Wij richten ons stemadvies op de voorstellen die gedaan zijn:
1.
2.

Agendapunt 07 Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU): meerjarenprogramma GGU 2020-2024 &
hoofdlijnen jaarprogramma gezamenlijke uitvoering 2020 ).
Agendapunt 08 Standaard Verwerkingsovereenkomst (VWO).

Als vakvereniging zijn wij betrokken geweest bij beide onderwerpen.
In deze brief gaan we kort in op de voorstellen en geven een stemadvies. Verder mag u van ons als
vakvereniging verwachten dat wij het proces actief blijven bewaken.
In de bijlage treft u een nadere toelichting op het meerjarenprogramma GGU 2020-2024 aan van de
VNG die door de leden van de taskforce naar hun achterban wordt verstuurd.

De agendastukken van de vergadering kun je nalezen op de website van de VNG.

Stemadvies:
1. Agendapunt 07: Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Er zijn vier voorstellen voor de financiering van het GGU. De voorstellen zijn:
• Meerjarig voortzetting van de structurele activiteiten (28,7 miljoen in 2020)
• De opzet en uitvoering van een meerjarig programma voor de vernieuwing van de
informatievoorziening van gemeenten (Common ground) (18,9 miljoen in 2020)
• Een beperkt aantal korte projectmatige activiteiten (4,7 miljoen in 2020)
• Een bedrag van 52,3 miljoen beschikbaar laten stellen door gemeenten via het fonds GGU.
Het stemadvies is om met alle 4 de voorstellen in te stemmen.
Naast het positieve stemadvies willen we nog het volgende meegeven:
De (concept)voorstellen zijn vooraf met een aantal leden besproken. De daarin geschetste
beweging sluit aan bij de ontwikkelingen waarbij wij als gemeenten actief zijn betrokken. Deze
ontwikkelingen krijgen ook een prominente plek in onze jaarplannen. In het jaarplan GGU 2020
herkennen wij ook de lijn die is ingezet in 2017 met het akkoord van de ALV.
Als vakverenigingen ondersteunen wij de beweging Samen Organiseren en zetten ons als
vakverenigingen in om hiervan een succes te maken. We voelen ons medeverantwoordelijk voor
de vernieuwing van de gemeentelijke informatievoorziening bij onder andere de realisatie van
Common Ground en de ontwikkeling van de digitale identiteit die als belangrijke pijlers door de
Taskforce zijn geformuleerd.
Gemeenten staan echter voor grote maatschappelijke informatiekundige vraagstukken.
Belangrijk is daarom dat de middelen GGU gericht zijn en blijven op de informatiekundige
vraagstukken.
Als verenigingen van Informatie professionals ervaren wij dagelijks dat onze leden behoefte
hebben aan een ingrijpende vernieuwing van de gemeentelijke informatiehuishouding en
overzicht van de uitdagingen waar gemeenten voor staan en de daarbij behorende
informatiebehoeften. GGU heeft de potentie deze vorm te geven, juist door als gemeenten
collectief op te trekken en toegevoegde waarde te realiseren.
De informatiekundige vraagstukken die er liggen zijn in de kern voor alle gemeenten gelijk, maar
wij voorzien vooral voor de kleinere en middelgrote gemeenten een uitdaging met betrekking tot
de uitvoeringskracht en de te leveren inzet. Dit vraagt passende ondersteuning door VNG
Realisatie.
De voorgestelde financiering van € 3 per inwoner biedt mogelijk onvoldoende ruimte voor de
ambities in de komende jaren. Om als gemeenten goed te kunnen sturen op de uitgaven is
transparantie is belangrijk.
2. Agendapunt 08: Standaard verwerkingsovereenkomst (VWO).
Voorgesteld wordt de standaard gemeentelijke verwerkersovereenkomst (VWO) voor leden
verbindend te verklaren (per 1-1-2020).
Met de vaststelling van een eigen VWO kiezen wij als gemeenten voor uniforme afspraken over
het verwerken van persoonsgegevens. Wij ondersteunen daarom het verbindend verklaren van
de standaard verwerkingsovereenkomst. Dit zorgt voor efficiëntie bij de gemeenten en zet de
beweging van Samen Organiseren concreet voort.
Het stemadvies is instemmen.
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