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Geachte heer Flier, 

In 2013 heeft de Tweede Kamer aan minister Plasterk gevraagd welke mogelijkheden de VNG ziet om 
met het oog op toegankelijkheid, beveiliging en kostenbesparing te komen één kernwebsite voor alle 
gemeenten.  

De VNG heeft naar aanleiding van de agendering van dit onderwerp haar leden gevraagd te reageren 
op de gedachte om tot één gemeentelijk loket op internet te komen. In het verlengde van deze reacties 
is een bijeenkomst georganiseerd waarbij 40 gemeentelijke experts zich hebben gebogen over de 
vraag hoe samenwerking verder vorm kan krijgen en waarin de uitdagingen liggen.  

Deze bijeenkomst heeft duidelijk gemaakt dat gemeenten er  aan hechten, zich naar de inwoners te 
presenteren op een eigen wijze, die past bij het karakter van de gemeente. Bij de communicatie via de 
website gaat het niet alleen om het aanbieden van producten en diensten, maar bijvoorbeeld ook om 
het presenteren van de stad, om ruimte te bieden voor collegeprioriteiten en om communicatie over 
lokale actuele ontwikkelingen. Eén uniforme (model-) website ‘aan de voorkant’ doet geen recht aan 
de verschillen die er tussen gemeenten bestaan en de vrijheid die bijgevolg nodig is om de website in 
te delen en in te richten naar de behoeften van de lokale samenleving en van de eigen organisatie. 

Wel leren gemeenten van elkaar, hoe zij hun websites ‘aan de achterkant’ kunnen optimaliseren door 
ontwerpen en functionaliteiten opnieuw te gebruiken. VNG en KING faciliteren dit leerproces.  Kansen 
voor gemeenschappelijke voorzieningen liggen vooral bij deelaspecten van een website. Onderlinge 
uitwisseling en samenwerking kan gericht zijn op het delen van technische oplossingen, delen van  
veelgebruikte informatie of gemeenschappelijk gebruik van functionaliteiten zoals formulieren.  

Daarbij hebben VNG en KING gemeenten gestimuleerd en ondersteund bij het toepassen van alle 
verplichte open standaarden en het koppelen aan de standaard bouwstenen van de digitale overheid, 
zoals: 

•  DigiD 
•  eHerkenning 
•  Mijnoverheid 
•  Berichtenbox voor bedrijven 
•  Ondernemersplein 
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• Ondernemingsdossier 
• Omgevingsloket online  
• Ruimtelijke plannen 
• Centrale voorziening decentrale regelgeving 
• Gemeenschappelijke voorziening voor officiële publicaties 
• Samenwerkende catalogi 
• Webrichtlijnen 

 
Daardoor kan de website van de gemeente veilige, functionele toegang geven tot de gemeentelijke 
back office, in casu tot de juiste informatie- en transactiediensten. Zo ontstaat feitelijk één generieke 
kernwebsite van gemeenten, die er echter ‘aan de voorkant’ per gemeente verschillend uit kan zien.  

De VNG zoekt, met haar leden en met de andere partijen die bij actuele ontwikkelingen betrokken zijn, 
steeds naar de optimaal kosteneffectieve, functionele inzet van veilige en betrouwbare 
communicatiemiddelen, waaronder de website, waarlangs de toegankelijkheid en de kwaliteit van de 
dienstverlening  verder kan verbeteren.  

Tenslotte heeft KING in samenwerking met uw ministerie convenanten gesloten met 
softwareleveranciers, waaronder bouwers en aanbieders van websites. Op deze wijze wordt het kaf 
van het koren gescheiden en is er tegelijk een basis om standaardisatie, waar die nodig is, te 
vorderen.  

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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