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Van de griffier

betreft aanbesteding Raads Informatie Systeem (RIS)

Begin 2019 liep het contract af met GemeenteOplossingen, de leverancier van ons 

raadinformatiesysteem (RIS) en onze website www.raadleiderdorp.nl. Het contract kon nog met een 

jaar worden verlengd tot begin 2020. Voor de periode erna moeten dus opnieuw aanbesteden. 

Regionaal

In het griffieroverleg Leidse Regio is gesproken over een regionale aanbesteding van een 

Raadsinformatiesysteem (inclusief koppelingen naar benodigde AV apparatuur). Ook de andere 

raden staan namelijk op het punt om een nieuw RIS-contract te sluiten (Leiderdorp, Leiden, 

Oegstgeest en eventueel Zoeterwoude in een later stadium). Een gezamenlijke aanbesteding heeft 

(schaal)voordelen wat betreft uitvraag en ondersteuning door Servicepunt71. 

Samen met colleges

Omdat het (bestuurlijk) vergadersysteem van de ambtelijke organisaties en de Colleges tevens uit de 

contractuele termijn loopt (eind 2019) is het initiatief opgekomen om deze organisatieonderdelen 

ook te betrekken bij de aanbesteding. Ten einde te komen tot een transparant systeem dat 

ondersteunend is aan de gehele keten van bestuurlijke besluitvorming; ‘van idee tot publicatie’. 

Door een goede uitvraag te doen op de benodigde functionaliteiten en vandaaruit de aanbesteding 

te starten kan een gewogen beslissing worden gemaakt over de alternatieven die er zijn in de markt 

ten opzichte van de huidige oplossingen in huis. Duidelijk moet worden welke oplossing het best in 

staat is om de huidige en toekomstige behoeften van de gehele keten ‘bestuurlijke besluitvorming’ 

te ondersteunen (inclusief de koppelingen van AV randapparatuur).

In het griffiersoverleg bleek dat de griffiers dit een gewenste koers vinden om te varen. Als griffier 

van Leiderdorp heb ik laten weten dat ik dit wel eerst wil voorleggen aan ‘mijn’ presidium. Voor de 

aanbesteding (waarin ook de ambtelijke organisaties en de Colleges zijn vertegenwoordigd) is het de 

bedoeling een plan van aanpak op te stellen dat wordt voorgelegd aan de griffiers en secretarissen. 

Het is de bedoeling na hun instemming de aanbesteding in gang te zetten. 

Verzoek om akkoord presidium

Verzoek is of het presidium akkoord gaat met deze aanbesteding volgens bovenstaande aanpak, 

gezamenlijk met de regiogemeenten en gezamenlijk met de colleges.
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