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ONDERWERP 
Bestuurlijke reactie Evaluatie van de samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede op 
het gebied van automatisering en informatisering.  
 
SAMENVATTING 
Afgelopen periode is er door de rekenkamercommissies een onderzoek uitgevoerd naar de 
samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede op het gebied van de automatisering en 
informatisering. Naast de rapportage is er tevens in het college ook een notitie aangeboden 
waarin de commissie haar conclusies en aanbevelingen geeft naar aanleiding van het 
uitgevoerde onderzoek. Naar aanleiding van deze conclusies en aanbevelingen is er een 
bestuurlijke reactie opgesteld.  
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Niet van toepassing 
 
 
BESLUIT B&W 
1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport ‘Evaluatie van de samenwerking tussen 

Bloemendaal en Heemstede op het gebied van automatisering en informatisering’, dd. 
25 oktober 2019; 

2. Kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen onderzoek naar de ICT-
samenwerking, d.d. 24 oktober 2019; 

3. Kennis te nemen van de nota van antwoord op de concept-nota van bevindingen; 
4. De bestuurlijke reactie (bijlage met kenmerk: 718978) vast te stellen en aan te bieden 

aan de rekeningencommissies met het voorstel om deze te behandelen tezamen met de 
benchmark ICT uitgevoerd door M&I partners. 

 
AANLEIDING 
Op 1 januari 2016 ging de lichte Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 
(GRIT) van Heemstede en Bloemendaal waarin de bestuurlijke afspraken betreffende het 
beheer van een gezamenlijke ICT-infrastructuur zijn vastgelegd formeel van start. Hieraan 
ging een periode van voorbereiding vooraf die was gestart in 2013.  
 
Vervolgens is de samenwerking verbreed naar de informatievoorziening. In het najaar van 
2016 stelden de twee gemeenteraden hiervoor het informatiebeleidsplan tot en met 2020 
vast. Dit gezamenlijke informatiebeleidsplan beoogde richting te geven aan het 
informatiebeleid van beide gemeenten. 
 
In 2017 deed de rekenkamer van de gemeente Heemstede een onderzoek naar de 
samenwerking met de gemeente Bloemendaal. Uit dit onderzoek komt een aantal 
zorgpunten ten aanzien van de ICT-samenwerking naar voren. Bij de bespreking van het 
rekenkamerrapport (eerst in de gemeenteraad van Heemstede, later ook in de 
gemeenteraad van Bloemendaal) bleek dat met name de ICT-samenwerking vragen opriep, 
onder andere over de kosten en de opbrengsten.  
 
In 2018 concludeerde de rekenkamercommissie van Bloemendaal naar aanleiding van 
gesprekken met medewerkers van het ambtelijk apparaat en uit vooronderzoek van stukken 
betreffende de besluitvorming over de ICT-samenwerking zoals het informatiebeleidsplan 
2017-2020 en de nota Aanbevelingen Programma Digitalisering (september 2017) dat er 
aanleiding was om de ICT-samenwerking te onderzoeken. Uit gesprekken met medewerkers 
van de gemeente Bloemendaal was gebleken dat er vragen konden worden gesteld bij de 
wijze waarop de samenwerking is georganiseerd en dat de opbrengsten van de 
samenwerking niet helder waren. 
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Dit proces vormde voor de rekenkamercommissies van Bloemendaal en Heemstede 
aanleiding om gezamenlijk een nader onderzoek te verrichten naar het onderdeel van de 
samenwerking dat betrekking heeft op de ICT. 
 
MOTIVERING 
De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn in lijn met de door het 
college ingezette wijzigingen binnen het automatisering- en informatiserings-domein. 
 
FINANCIËN 
Niet van toepassing. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Niet van toepassing. 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
Niet van toepassing 
 
DUURZAAMHEID 
Niet van toepassing 
 
BIJLAGEN 
  Kenmerk: 718978 onderwerp: Bestuurlijke reactie rekenkamerrapport  

 Kenmerk: 718979 onderwerp: Het rekenkamerrapport ‘Evaluatie van de 
samenwerking tussen Bloemendaal en Heemstede op het gebied van 
automatisering en informatisering’ 

 Kenmerk: 718980 onderwerp: De conclusies en aanbevelingen onderzoek naar 
de ICT-samenwerking 

 Kenmerk: 718981 onderwerp: Nota van antwoord op het ambtelijk commentaar 
 

 


