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Samenvatting

Uw gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen, zoals de decentralisaties,
bezuinigingen, het organiseren van gemeentelijke samenwerking en het moderniseren van de
dienstverlening. Dit slaagt alleen als u uw 'basis op orde' heeft, dat wil zeggen als de uitvoering
goed is georganiseerd en de ICT en informatievoorziening op orde zijn.
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) biedt handvatten
hiervoor. Het NUP bevat 23 basisvoorzieningen die noodzakelijk zijn om uw basis op orde te
brengen en uw dienstverlening aan burgers en ondernemers sneller, beter en efficiënter te maken.
De VNG roept u op uw basis op orde te brengen door de basisvoorzieningen uit het NUP te
implementeren. In de overheidsbrede implementatieagenda voor het NUP hebben de gemeenten
met het Rijk afgesproken dat ze dit uiterlijk 1 januari 2015 hebben gerealiseerd.
Dit vergt een investering in 2013 en 2014, waarvoor u het geld kunt aanwenden dat u via een
kasschuif in het Gemeentefonds krijgt voorgeschoten.
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Geacht college en gemeenteraad,
Uw gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen, zoals de decentralisaties,
bezuinigingen, het organiseren van gemeentelijke samenwerking en het moderniseren van de
dienstverlening. Dit slaagt alleen als u uw 'basis op orde' heeft, dat wil zeggen als de uitvoering
goed is georganiseerd en de ICT en informatievoorziening op orde zijn.
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) biedt handvatten
hiervoor. Het NUP bevat 23 basisvoorzieningen die noodzakelijk zijn om uw basis op orde te
brengen en uw dienstverlening aan burgers en ondernemers sneller, beter en efficiënter te maken.
NUP ondersteuning

In de overheidsbrede implementatieagenda voor het NUP hebben de gemeenten met het Rijk
afgesproken, dat ze de basisvoorzieningen uiterlijk 1 januari 2015 hebben geïmplementeerd.
Om uw gemeente bij de implementatie van de basisvoorzieningen te helpen, voert KING in
opdracht van de VNG het vierjarige ondersteuningsprogramma Operatie NUP uit. Operatie NUP is
in 2011 van start gegaan en biedt generieke ondersteuning door het opzetten van een platform
voor kennisdeling en het ontwikkelen van standaarden en toolkits.
Medio maart is het ondersteuningsaanbod van Operatie NUP geëvalueerd. Op basis hiervan
hebben de VNG en het ministerie van BZK besloten Operatie NUP, met enkele aanpassingen,
krachtig voort te zetten. Zo gaan we de verbinding van het NUP met de actuele bestuurlijke
agenda en de primaire processen van gemeenten versterken, scherper rapporteren over de
daadwerkelijke voortgang van de implementatie van het NUP en onderzoeken of het
ondersteuningsaanbod ook bij andere (lopende en nieuwe) informatiekundige uitdagingen voor
gemeenten kan worden ingezet.
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Eén van de instrumenten die Operatie NUP heeft ontwikkeld, is de zogenaamde Routeplanner.
Hiermee kunt u bepalen of u op de goede weg bent met de basisvoorzieningen van het NUP. De
Routeplanner helpt bij het stellen van prioriteiten, het opstellen van planningen en het vrijmaken
van budgetten. De meest recente versie van de Routeplanner vindt u op de website van Operatie
NUP (www.operatienup.nl).
Met behulp van de Routeplanner kunt u vaststellen voor welke opgave uw gemeente de komende
tijd precies staat. Welke onderdelen van de basisinfrastructuur moeten vóór 1 januari 2015 nog
worden gerealiseerd, wat moet hier allemaal precies voor gebeuren en wat gaat u dat kosten in
termen van tijd, capaciteit en geld? Waarschijnlijk heeft u de komende anderhalfjaar hard nodig
om uw basisinfrastructuur voor digitale dienstverlening af te maken.
We willen u er nogmaals op wijzen dat er geld beschikbaar is om uw basis op orde te brengen. Via
een kasschuif in het Gemeentefonds van in totaal C 104 miljoen in de periode 2011 - 2015
ontvangt u jaarlijks een bepaalde hoeveelheid geld, waarmee u naar eigen behoefte specifieke
ondersteuning kunt inkopen en uw basisinfrastructuur voor de digitale dienstverlening op orde kunt
brengen. Met het einde van het NUP in zicht, raden we u aan om binnen uw eigen gemeente
concrete afspraken met FEZ, Dienstverlening en Informatiebeleid Ã ICT te maken over de
besteding van dit geld.

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

drs. C.J.G.M. de Vet
Lid directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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