
 

 

 
 
Technische vragen van het CDA (onderstaand) inzake agendapunt 8 Berichtgeving 
rondom wethouder Duindam.  

1. Welke gemeenten zijn op dit moment aangesloten bij de ontwikkeling van 
Inwonercloud? 
Er zijn geen gemeenten aangesloten, maar er zijn wel tussen de 12 en 15 gemeenten 
geïnteresseerd om zich aan te sluiten bij de Inwonercloud. Daarvan zijn we met 8 in 
gesprek om begin volgend jaar mee te gaan ontwikkelen. Het gaat hierbij om de Utrecht-
West gemeenten: Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Wijdemeren, Weesp, Oudewater en 
Montfoort. Vanuit de gezamenlijke inkoop die wij hebben zijn dit de meest natuurlijke 
partners om mee te starten. Bovendien staat het thema op de gezamenlijke strategische 
agenda. De applicatie die het regionaal inkoopbureau Utrecht West gebruikt sluit 
bijvoorbeeld aan bij onze visie op de Inwonercloud. Daarnaast spreken we met 
Eindhoven en Boxtel over de Inwonercloud gezien de samenwerking binnen de ICT 
coöperatie. 

2. Hoe komt de financiering van Inwonercloud op dit moment tot stand, welk 
is het aandeel van de gemeente Woerden tot nog toe hierin? 
Voor de realisatie van de eerste fase is een budget van 170.000 euro beschikbaar 
gesteld. Daarnaast zetten we  bestaande ICT middelen in. VNG-KING die bij het proces 
betrokken is, investeert in natura. Op dit moment investeren ook app-leveranciers mee. 
Denk hierbij aan een PGB app in samenwerking met de SVB. Hoeveel andere 
gemeenten mee gaan financieren is nog niet bekend. 

3. Welke activiteiten worden ondernomen om meer partijen betrokken te 
laten zijn bij Inwonercloud? 
Via de inwonercloud.nl worden nu 21 apps van verschillende ontwikkelaars ontsloten die 
voldoen aan de criteria. 
Via de VNG-KING en andere kanalen wordt de Inwonercloud ook gepromoot. 
Voorbeelden hiervan zijn de presentatie van de Inwonercloud  digitale stedenestafette 
op 17 september 2015 in Woerden ( http://youtu.be/It9Uicud63Q ) en het filmpje wat 
hiervoor door de VNG is gemaakt. ( https://www.youtube.com/watch?v=0XiLGNd8QYI ) 
Daarnaast is bij VNG-KING nu een voorstel in de route om te verkennen welke apps op 
dit moment in gebruik of voorbereiding zijn, wat de ervaringen daarmee zijn, welke 
vragen dit oproept en hoe de VNG-KING hierop kan inspelen.  
Om de 4 tot 6 weken wordt er in Woerden een cloudborrel georganiseerd waarin 
inwoners, (zorg)instellingen, gemeente, ambtenaren en leveranciers participeren. Doel 
van deze bijeenkomsten is gezamenlijk relevante thema's bespreken, ervaring opdoen 
en ervaringen uitwisselen. Begin 2016 zal er een bijeenkomst worden gepland voor de 
gemeenteraad. Daarnaast worden er aparte activiteiten georganiseerd en gesprekken 
gevoerd om gemeenten, zorgaanbieders en ICT-aanbieders te  interesseren om te 
participeren. 
 

4. Wat is de status van de ICT Coöperatie zoals benoemd in het 
Volkskrantartikel van dd. 18.11.2015 en in het memorandum of 
understanding met de gemeenten Boxtel en Eindhoven sprake is? 
De, op basis van het MoU, beoogde ICT Coöperatie is nog niet opgericht. De partijen 
werken op verschillende gebieden samen om de ambitie tot het verbeteren van de 
gemeentelijke informatiehuishouding nader uit te werken. Zo wordt in een 
intergemeentelijke werkgroep de laatste hand gelegd aan de oprichtingsdocumenten en 
voorstellen tot besluitvorming. De gemeenteraden van Boxtel, Eindhoven en Woerden 
worden logischerwijs betrokken bij de besluitvorming tot oprichting van de beoogde ICT 
coöperatie.   

5. Welke relatie is er tussen de ICT coöperatie en Inwonercloud? 
De Inwonercloud  bestaat deels uit het ontsluiten van bestaande apps en deels uit het 
aanpassen van de gemeentelijke software aan de uitgangspunten van de Inwonercloud. 



 

 

Wij willen voor de inwoner een gebruiksvriendelijk proces te creëren, over 
organisatiegrenzen heen, waarbij de inwoner zelf bepaalt welke informatie hij deelt met 
wie. Een belangrijk deel van de Inwonercloud zal naar verwachting worden gedeeld 
binnen de ICT Coöperatie en is hierdoor ook door andere leden van de coöperatie te 
gebruiken. Op deze manier zou de gemeente Woerden investeringskosten kunnen 
terugverdienen.   

 

6. In het plan van aanpak voor de Inwonercloud (collegebesluit 4 november 
2014) is opdracht 3 bij ‘uitvoering’ over inkoop- en aanbestedingsbeleid 
dat de ambtelijke opdrachtgever en de inkoopmanager samen een plan 
van aanpak formuleren ten aanzien van rollen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Kunt u ons dit plan van aanpak doen toekomen? 
In het collegebesluit wordt onder ‘uitvoering’ aangegeven dat de ambtelijk opdrachtgever 
en de inkoopmanager een aanpak gaan formuleren. Deze aanpak is opgenomen en 
onderdeel geworden van het van directieproject Innovatieve ICT. De projectleiders van 
deelprojecten de Inwonercloud en ICT Coöperatie nemen zitting in de stuurgroep 
innovatieve ICT met de wethouders Koster en Schreurs, de portefeuillehouders voor 
respectievelijk de Inwonercloud en de ICT Coöperatie. In deze stuurgroep worden de 
opdrachtverstrekkingen besproken. 
.   

7. In welke gevallen is in de afgelopen 5 jaar door het college afgeweken 
van het inkoop en aanbestedingsbeleid en wat was de motivering? 
Hierover worden binnen de gemeente geen statistieken bijgehouden. Een antwoord op 
deze vraag vergt meer tijd.  

 


