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Op 16 februari j.l. heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken de resultaten gepresenteerd van 
een door Deloitte uitgevoerd onderzoek naar de zogenaamde digitale volwassenheid van 
gemeenten. Digitale volwassenheid geeft aan in welke mate burgers en bedrijven digitaal 
diensten kunnen aanvragen of afnemen bij een gemeente.
In het regeerakkoord is vastgelegd dat per 2017 elke gemeente een digitale volwassenheid van 
100% moet hebben.
Van de 393 gemeenten in Nederland eindigt Leiderdorp in 2015 op een 384ste plaats met 
een digitale volwassenheid van 34,6%.  Dat is zelfs nog iets lager dan de 34,7% waarmee vorige 
jaar de 379ste plaats werd ingenomen.

Naar aanleiding hiervan stellen we de volgende vragen aan het college:

1. Is het college op de hoogte van dit jaarlijkse onderzoek en kent het de resultaten ervan? 

Wij waren niet eerder op de hoogte van het onderzoek: de resultaten van dit onderzoek 
worden alleen op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties gepubliceerd en niet verstuurd naar de gemeenten. Het onderzoek is 
uitgevoerd door Deloitte in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Het betreft een onderzoek naar de digitale volwassenheid van de 
meest gebruikte producten voor burgers en bedrijven bij de medeoverheden. Daarbij is 
per organisatie en per overheidsproduct vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal 
aan te vragen en wat de volwassenheid is van het(digitale) product. De gemeenten 
hoefden voor dit onderzoek niet van tevoren gegevens aan te leveren of vragen te 
beantwoorden. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Bijgevoegd de 
meetresultaten Leiderdorp digitale volwassenheid 2014 en 2015, die wij hebben 
opgevraagd bij het ministerie.

2. Onderschrijft het college de noodzaak om in Leiderdorp in 2017 een digitale 
volwassenheid van 100% te hebben bereikt? 

Ja, in het regeerakkoord is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening 
door de overheid beter moet. In 2017 moet er een overheidsbreed aanbod van digitale 
dienstverlening zijn. Dit wil zeggen dat zoveel mogelijk zaken die burgers en bedrijven 
met de overheid doen, digitaal afgehandeld kunnen worden (overheidsbrede Programma 
Digitaal 2017). Wij streven er naar dat in 2017 zoveel mogelijk producten en diensten 
digitaal afgehandeld kunnen worden.



3. Onderschrijft het college los van deze noodzaak het nut van een volledig digitale 
dienstverlening aan burgers en bedrijven? 

Ja, een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van het Serviceplein (KCC) is: ‘digitale 
dienstverlening, tenzij…’= dienstverlening digitaal maken waar het kan, persoonlijk waar 
het moet’.

4. Op welke wijze wil het college deze doelstelling in 2017 hebben bereikt? Kan het tijdpad 
hiervoor met de raad gedeeld worden?

Vanuit het project Serviceplein wordt er door de deelprojectgroep Kanalen o.a. gewerkt 
aan de verbetering van de digitale dienstverlening. Dit is een continue proces waarbij 
steeds onderzocht wordt of een product of dienst digitaal aangeboden en afgehandeld 
kan worden, en dit vervolgens gerealiseerd wordt.

5. Kan het college concreet aangeven wat er naar aanleiding van het onderzoek over 2014 
aan verbeteracties in 2015 is uitgevoerd? Kan het college aangeven waarom dit niet tot 
verbetering heeft geleid? 

Wij waren niet eerder op de hoogte van het onderzoek. Naar aanleiding van de resultaten 
van het onderzoek over 2015 worden een aantal verbeteracties ondernomen (zie het 
antwoord bij vraag 6). 

6. Kan het college aangeven wat er naar aanleiding van het meest recente onderzoek 
aan verbeteracties zal worden geïnitieerd?

De werkgroep e-formulieren (onderdeel van de deelprojectgroep Kanalen) gaat een 
inhaalslag maken om het aantal digitaal beschikbare producten/diensten uit te breiden 
door meer e-formulieren te maken. Binnen een maand zullen er 10 nieuwe formulieren 
gepubliceerd zijn. Los van het onderzoek gaat op 14 maart 2016 de geüpdatete versie 
van de digitale producten- en dienstencatalogus live. In het kader daarvan is er een 
redacteurenteam samengesteld waarin alle disciplines vanuit de organisatie 
vertegenwoordigd zijn. De redacteuren zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden 
van hun eigen producten/diensten.


