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Op maandag 15 april 2013 ontvingen wij een vijftal schriftelijke vragen van de fractie van 

HAP over de stopzetting van de ICT samenwerking met gemeente Haarlem. Onderstaand 

treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: Kan het College aangeven wat de gevolgen zijn voor de huidige exponentiele 

ontwikkelingen van informatievoorzieningen, zoals bijvoorbeeld Open Data & Cloud 

Computing voor Haarlemmermeer? 

Antwoord: Er zijn geen directe gevolgen. Haarlemmermeer beschikt over voldoende 

schaalgrootte om majeure ontwikkelingen op !CT-gebied het hoofd te bieden. Dit geldt ook 

voor de eventuele mogelijkheden van onder andere Cloudcomputing en Open Data. 

Vraag 2: Op welke manier gaat het College de toenemende behoefte aan 

digitaliseringsmiddelen invullen nu deze samenwerking van de baan is? 

Antwoord: Wij actualiseren momenteel het informatiseringsbeleid en !CT beleid op basis van 

de gedane onderzoeken voor de samenwerking. Daarnaast volgen wij het advies van de 

stuurgroep regionale samenwerking op om, waar mogelijk, op projectbasis samen te werken 

met regiogemeenten. 

Vraag 3: Kan het College aangeven wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van de (digitale) 

dienstverlening nu deze regionale samenwerking is stopgezet? 
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Antwoord: Er zijn geen directe gevolgen voor de kwaliteit van onze digitale dienstverlening. 

Haarlemmermeer heeft op basis van de eerdergenoemde schaalgrootte mogelijkheden om 

zich eigenstandig te versterken en professionaliseren. 

Vraag 4: Kan het College aangeven op welke wijze het deze besparing nu gaat realiseren? 

Antwoord: Rond de zomer streven wij er naar een voorstel gereed te hebben hoe de 

taakstelling binnen de eigen begroting kan worden gerealiseerd. De resultaten hiervan zullen 

wij betrekken bij de reguliere PCC-producten. 

Vraag 5: Zo niet, hoe gaat het College dit gat in de begroting oplossen? 

Antwoord: Wij verwijzen u voor deze beantwoording naar vraag 4. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeent 
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