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Samenvatting

De commissie Governance heeft in haar rapport onder meer voorgesteld om een vaste
beleidscommissie Dienstverlening 8i Informatiebeleid in te stellen. Het bestuur van de V N G kan
zich vinden in deze suggestie en stelt u voor om in de Buitengewone A L V van 29 november 2013
in te stemmen met de instelling van een vaste beleidscommissie Dienstverlening S
Informatiebeleid.
Indien u instemt met dit voorstel, zullen de vacatures voor de nieuwe vaste beleidscommissie
worden opengesteld in de kandidaatstellingsprocedure na de raadsverkiezingen. De onderhavige
ledenbrief bevat een toelichting op dit voorstel en de omschrijving van de taken en het
beleidsterrein van de nieuwe commissies.
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Geacht college en gemeenteraad,
De commissie Governance heeft in haar rapport onder meer voorgesteld om een vaste
beleidscommissie Dienstverlening Ã Informatiebeleid in te stellen. Het bestuur van de V N G kan
zich vinden in deze suggestie en stelt u voor om in de Buitengewone ALV van 29 november 2013
in te stemmen met de instelling van een vaste beleidscommissie Dienstverlening S
Informatiebeleid.
Indien u instemt met dit voorstel, zullen de vacatures voor de nieuwe vaste beleidscommissie
worden opengesteld in de kandidaatstellingsprocedure na de raadsverkiezingen. De onderhavige
ledenbrief bevat een toelichting op dit voorstel en de omschrijving van de taken en het
beleidsterrein van de nieuwe commissies.
Toelichting
Versterking van de bestuurlijke organisatie en vergroting van ledenbetrokkenheid
Het bestuur van de V N G heeft de commissie Governance de opdracht gegeven om met concrete
voorstellen te komen voor de versterking van de bestuurlijke organisatie en de vergroting van de
betrokkenheid van de leden bij het werk van de V N G . Onze vereniging moet berekend zijn op de
uitdagingen die op de gemeenten afkomen en herkenbaar zijn voor de achterban. Zij moet
slagvaardig opereren, niet alleen in de belangenbehartiging maar juist ook in de dienstverlening.
Bij de uitvoering van de drie decentralisaties zal de behoefte van de gemeenten aan
dienstverlening immers sterk toenemen.
Aanbevelingen voor instelling nieuwe vaste beleidscommissie
In de afgelopen jaren is het belang van vraagstukken rond dienstverlening en informatiebeleid
sterk toegenomen, in het bijzonder in het kader van de drie decentralisaties in het sociaal domein
en het bredere vraagstuk van informatieveiligheid. Dat vraagt om een stevige verankering van het

thema dienstverlening Ă informatiebeleid in de bestuurlijke organisatie van de V N G . De commissie
Governance stelt voor om de huidige subcommissie dienstverlening Sc informatiebeleid de status
van vaste beleidscommissie toe te kennen. Deze nieuwe vaste beleidscommissie kan worden
vergeleken met de huidige commissie Financiën, die zich - naast een aantal eigen dossiers - richt
op een deelaspect van de onderwerpen die door andere vaste beleidscommissies worden
behartigd. Door onderbrenging in een vaste beleidscommissie wordt het thema dienstverlening 81
informatiebeleid, inclusief inf ormatieveiligheid, beter gepositioneerd ten opzichte van andere
commissies en het bestuur van de V N G . De nieuwe commissie draait mee in de
(twee)maandelijkse vergadercyclus van bestuur en commissies. Voorts maakt de voorzitter van de
nieuwe commissie deel uit van het V N G Bestuur.
De nieuwe commissie biedt ook de ideale mogelijkheid om de aansluiting van KING op de
bestuurlijke organisatie van de V N G te borgen. Dat is essentieel, gelet op de belangrijke rol van
KING voor de versterking van de uitvoeringskracht van gemeenten.
Taakomschrijving van de vaste

beleidscommissie

Algemeen
Voor de instelling van vaste beleidscommissies zijn de volgende statutaire bepalingen van belang:
1.

De algemene vergadering kan, na een voorstel daartoe van het bestuur, vaste
beleidscommissies instellen ter voorbereiding van het door de Vereniging te voeren beleid
in het kader van het behartigen van de belangen van de leden van de Vereniging.

2.

De algemene vergadering stelt na een voorstel daartoe van het bestuur vast:
a. de taak van de vaste beleidscommissie;
b. al hetgeen de algemene vergadering in verband met de taak van de vaste
beleidscommissie nodig acht.

Conform de omschrijving in de prof ielschetsen hebben vaste beleidscommissies als taak:
Adviseren aan het bestuur over de belangenbehartiging;
Voorbereiden van beleidsstandpunten van het bestuur;
Namens het bestuur vertegenwoordigen van de Vereniging in voorkomende bestuurlijke
overleggen in Den Haag, Brussel en internationaal op dat beleidsterrein;
Extern uitdragen van de verenigingsstandpunten in Nederland, Europa en internationaal;
Voorstellen doen met het oog op tijdelijke ondersteunende subcommissies.
Hierna wordt voor de nieuwe vaste beleidscommissie uiteengezet op welk beleidsterrein zij deze
taken vervult en in welke gremia zij de V N G vertegenwoordigt.
Beleidsterrein commissie Dienstverlening S Inf ormatiebeleid
Betrouwbare, integere en juiste informatie is, naast financiële middelen en menselijk kapitaal, van
cruciaal belang voor het kunnen realiseren van gemeentelijke ambities, de aanpak van
maatschappelijke vragenstukken en prof essioneel uitvoeren van gemeentelijke taken.
Informatiebeleid is facetbeleid dat alle gemeentelijke (beleids)terreinen raakt. Het terrein
informatiebeleid is de afgelopen jaren steeds meer bestuurlijk geworden. Gemeenten stellen
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bestuurlijk een visie, kaders en begroting vast. Binnen deze kaders is de uitvoering en
verantwoording belegd bij het college en steeds vaker bij een portefeuillehouder. Hier past bij dat
ook in de V N G governance aandacht is voor het terrein informatiebeleid in een vaste commissie.
Belangrijke vraagstukken zijn uitvoerbaarheid van wetgeving en nieuw beleid en de inpassing
daarvan in het algehele (overheidsbrede) informatiebeleid.
De nieuwe commissie houdt zich bezig met het brede terrein van dienstverlening en
informatiebeleid.
Informatiebeleid valt uiteen in de volgende expertiseterreinen:
1.

Digitale dienstverlening

2.

Digitale veiligheid en informatieveiligheidsbeleid

3.

Stelsel van Basisregistratie en keteninformatisering

Verhouding met andere vaste

beleidscommissies

De commissie Dienstverlening 8-. Informatiebeleid adviseert vanuit het brede terrein van
dienstverlening en informatiebeleid andere vaste beleidscommissies en het bestuur. Gedacht kan
worden aan de decentralisaties.
Overleggen en vertegenwoordiging
Uit de commissie worden delegaties voor bestuurlijke overleggen samengesteld. Van delegatieleden
wordt het volgende verwacht:
"

bestuurlijk overleg met het ministerie van BZK en indien nodig andere departementen als
Economische Zaken, Veiligheid S Justitie en Infrastructuur 3i Milieu

"

hoorzittingen in de Tweede Kamer of gesprekken met de vaste Kamercommissie voor
Binnenlandse Zaken Ã Koninkrijksrelaties,

"

overleg met andere (gemeentelijke) koepels.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

ik

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mw. A. Jorritsma-Lebbink
De voorzitter

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