
Aan: B&W gemeente Leusden tav de griffie

Van: Fractie GroenLinks-PvdA Leusden

Datum: Augustus 2019

Betreft: ICT beleid

Geacht College,

In de Raadsvergadering van voor het reces kwam bij het agendapunt Voorjaarsnota bij de 

voorstellen dekking van het sociaal domein onder andere een noodzakelijke investering op 

ICT (data) ter sprake. Ik heb toen namens mijn fractie vragen gesteld waarbij we 

overeenkwamen dat ik deze schriftelijk zou stellen. Deze konden na het reces behandeld 

worden.

Eerder heeft het (vorig) College besloten tot a) forse investeringen (orde grootte € 1.0-1.5 

mln) en formatie in ICT. In de relatie met Lariks is b) extra investering op hard- en software 

en menskracht aan de orde geweest. Later is binnen het kader van de bouw van het Huis van 

Leusden besloten tot c) een extra investering op hard en software voor medewerkers en 

gelieerde organisaties (orde grootte € 200-300 k). Nu wordt binnen de impuls sociaal domein 

weer gesproken over d) extra middelen tbv databeheer en ICT (budget en/of formatie).

Onze vragen:

1. Kan het College aangeven of, hoe en wanneer de eerdere investeringen (a,b.c) die 

geaccordeerd zijn, zijn geëffectueerd ?

2. Kan het College het onderliggende (Meerjaren-)Plan ICT, Plan van Aanpak en 

Begroting toelichten en daarbij zo specifiek als mogelijk een relatie leggen tussen 

investeringen in hard- en software en benodigde competenties en formatie ?

3. Als het investeringen betreft waar is dit terug te zien in de investeringsbegroting en 

de afschrijvingen ?

4. Kan het College het onderlinge verband, nut, noodzaak en rendement tussen de 

diverse investeringen (a,b,c) maar ook de relatie met de voorgenomen nieuwe 

investering (d) sociaal domein met elkaar beschrijven ?

5. Lijkt het gezien het toenemende belang van Data, ICT, Privacy en AVG niet van belang 

om dit onderwerp periodiek in de Raad te agenderen ?
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