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Onderwerp

Eva luatie Masterpla n Informatiea rch itectu u r

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Evaluatie van het Masterplan Informatiearchitectuur
2. De evaluatie toe te sturen aan de gemeenteraad (raadsinformatiebrief).

Inleiding

Op basis van het Bestuursprogramma 2OI4-2OLB, het uitgevoerde onderzoek door bureau
Telengy; 'Quickscan ICT en Informatievooziening' en het onderzoek gedaan door de
Rekenkamer'ICT gemeente Weert' (11-05-2015) zijn conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan op het gebied van ICT &Informatievoorziening. Deze conclusies en
aanbevelingen vormden de basis voor het Masterplan Informatiearchitectuur. Dit
Masterplan richtte zich voorde periode 2016-2018 op hetverbeteren van de organisatie
rondom de informatievoorziening en het verbeteren van de digitale dienstverlening. In de
Evaluatie van het Masterplan Informatiearchitectuur wordt teruggeblikt op hetgeen de
afgelopen drie jaar is gedaan en wordt een doorkijk gegeven naar het Masterplan Digitale
Transitie 2O79-2O2t.

Beoogd effect/doel

Informeren over de gezette stappen in de periode 2016-2018 tijdens de uitvoering van het
Masterplan Informatiearchitectuur en de te zetten stappen in de toekomst.

Argumenten

De gemeenteraad heeft op 26 september 2018 een besluit genomen over het vervolg van
het Masterplan Informatiearchitectuur, in de vorm van het Masterplan Digitale Transitie.
Een laatste evaluatie van Masterplan Informatiearchitectuur is voor eind 2018 toegezegd.
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Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

In de begroting 2019 en bij de besluitvorming in de gemeenteraad van 26 september
2018 zijn bij zowel het agendapunt'Digitale Transitie'als het agendapunt'personele
knelpunten' de benodigde financiële middelen geoormerkt.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Tijdens de behandeling van het Masterplan DigitaleTransitie is de raad geTnformeerd over
het vervolg van het Masterplan Informatiearchitectuur.

Com mun icatie/ participatie

De raad wordt schriftelijk geinformeerd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Gerard van der Hoeven, afdelingshoofd Dienstverlening & Informatie
Marco van Dijk, i-adviseur

Extern:

Andre Gronsveld, programmama nager

Bijlagen:

. Raadsinformatiebrief (635564)

. Evaluatie Masterplan Informatiearchitectuur (639895)
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