
trci;iisr;infr \. i;i; \:'i i.;,,..i ti.iì. 2.d...rnC,,../o"rû

&MV aa.raL
r? v<¡or / 3 reJÜ^ CvL'Þ)

de grif'fìcr, .{--
.. r!;+--*;-#.*P-{€

AMENDEMENT

Voorstel nummer: 3

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 28 mei2018

Agendapunt: 8

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegrot¡ng ServicepuntTl

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Na de tweede alinea toe te voegen:

Wij zijn benieuwd naar het beleid dat de nieuwe CIO zal ontw¡kkelen, met name op het gebied van
digitalisering en big data daar waar het gaat om zaken die onder een ontwikkeling naar een 'Smart
City' geschaard kunnen worden. Gezien wij verwachten dat hier ook politieke keuzes noodzakelijk
zijn worden wij graag in een vroeg stadium bij de ontwikkelingen betrokken.
We vinden het belangrijk dat ServicepuntTL als gemeenschappelijke regeling zelfstandig moet
kunnen opereren, zodat het belang van alle deelnemende gemeenten in gelijke mate kan worden
gediend. Daar hoort in onze ogen ook zelfstandige huisvesting bij. We vragen het bestuur hiermee
rekening te houden bij het zoeken naar de nieuwe huisvesting.

Toelichting

Er wordt door het Servicepunt een CIO aangesteld, m.a.w. er wordt veel nadruk op lT beleid gelegd
in de komende jaren. Dat is een uitstekende ontwikkeling - want digitalisering en big data bieden in
het kader van Smart City een heleboel kansen op allerlei beleidsterreinen. Achterlopen op deze
gebieden zou de hele regio op achterstand brengen en het is daarom verstandig hier te investeren.
Ook omdat de ons omringende regio's hier activiteiten ontplooien en het belangrijk is aan te sluiten.
Digitalisering stop niet bij een stads- of regiogrens en is voor steden en gemeenten vaak ook een
landelijke opgave. Maar, ook binnen de digitalisering moeten keuzes worden gemaakt. Het is daarom
van belang dat de raad hier zsm over geïnformeerd wordt.

Ondertekening en naam:
Namens GrL: Jeannette Hofman-Zliter
Namens D66: Jeroen Hendriks
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