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Aan de raad
> voorstel
Wij stellen u voor om een krediet van € 100.000 ten laste van de algemene reserve beschikbaar te
stellen voor de start van de uitvoering van het realisatieplan .
> toelichting
Inleiding
Op 27 februari 2007 hebben wij op grond van een daartoe door de regie-adviseur van EGEM-i
opgestelde propositie, besloten tot een verbetering van de digitale dienstverlening en daartoe gebruik te
maken van de mogelijkheid via EGEM een adviseur in te huren. Deze adviseur, mevr. T. de Haan, kon
voor in totaal 25 dagen ingezet worden voor de ondersteuning van het proces om te komen tot een
realisatieplan. Bekend was dat ook de gemeente Zeevang plannen had voor een overeenkomst met
EGEM. Om efficiencyvoordelen te kunnen boeken is gewacht op besluitvorming in Zeevang, om dan
samen op te kunnen trekken.
Verloop proces
In juni 2007 is de zogenaamde “kopgoep”, bestaande uit de beoogde projectleiders, de EGEM-adviseur
en de gemeentesecretaris, voor het eerst bij elkaar geweest. Na de zomerperiode hebben diverse
bijeenkomsten plaatsgevonden voor afstemming binnen de Kopgoep, onder leiding van de adviseur.
Daarnaast heeft de adviseur veel individuele ondersteuning gegeven. Ook is regelmatig met de
verantwoordelijken vanuit Zeevang overleg gevoerd. In oktober 2007 hebben projectleiders in een
personeelsbijeenkomst verteld over hun project. In het kader van de interne communicatie is dat een
eerste stap geweest. Het eindresultaat is in eerste instantie op 11 december aan ons gepresenteerd.
Het realisatieplan en de diverse projectplannen liggen in de commissieportefeuille ter inzage.
Vervolg proces
Om tot uitvoering van het realisatieplan en de daaraan ten grondslag liggende projectplannen te komen,
zijn zowel middelen als inzet van mensen nodig. Ook zijn aan dat geheel zowel incidentele als structurele
kosten verbonden. En last but not least wordt in het realisatieplan ook gewag gemaakt van een
veranderingsproces dat de organisatie zal moeten doormaken.
Personele consequenties
Om tot uitvoering van alle projectplannen te kunnen komen, zullen veel mensen uit de organisatie een
bijdrage moeten leveren. Daarbij is het Project Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG) het
grootste project.
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De projectleiding van de BAG komt in handen van een medewerkster uit onze eigen organisatie.
Voor de uitvoering van haar huidige taken trekken wij voor de termijn van een jaar een vervanger aan.
Bij de overige projecten moeten wij mogelijk incidenteel ondersteuning dan wel vervanging inhuren om
daarmee de uitvoering goed te kunnen inpassen in de reguliere werkzaamheden.
Financiële consequenties
Ten tijde van de voorbereiding van de ontwerpbegroting voor 2008 waren de financiële consequenties
van de uitvoering van E-Beemster nog niet bekend.
Op basis van het realisatieplan is voor incidentele kosten, naast de reeds eerder begrote kosten, een
extra budget noodzakelijk van €300.000. Indien samenwerking met Zeevang tot stand kan komen, daalt
dit bedrag naar verwachting. Wij verwachten de komende maanden een steeds gedetailleerder beeld te
krijgen van de te verwachten kosten. Vooralsnog stellen wij voor een krediet van €100.000 beschikbaar
te stellen.
In de kadernota 2009 geven wij u inzicht in de wijze waarop de overige kosten kunnen worden
gefinancierd en de wijze waarop de structurele lasten, die de elektronische dienstverlening van onze
gemeente met zich meebrengt, in de begroting verwerkt kunnen worden.
Wij verwachten dan ook meer inzicht te hebben in de mogelijkheden van samenwerking van de
gemeente Zeevang.
> juridische consequenties
geen
> financiële consequenties (dekking)
De voor de uitvoering van het realisatieplan benodigde extra krediet van € 100.000 kan ten laste
worden gebracht van de algemene reserve.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,

H.N.G. Brinkman

E. Kroese-Vrolijks
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