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Vraag1: ICT verandert: 

ICT verandert bestaat uit een aantal sporen:  

-          Datacentrum: target datum 1 januari 2023, overdracht aan extern leverancier 

-          VerSaaSing:  

o   Nieuwe applicaties worden in SaaS aangeboden 

o   Bestaande applicaties naar SaaS brengen zal langer doorlopen (na 2023) 

-          Organisatiecomponenten die nog verder uitgekristalliseerd worden (bv. I-

organisatie)  

Met de aanstaande burap zal de Raad wederom middels raadsinformatiebrief worden 

geïnformeerd (periodiek). ICT verandert ligt qua planning op schema 

 

Vraag 2: samenhang tussen OCD/SDC en MDM met ICT verandert. 

- Het SmartDataCenter(SDC) is een integraal onderdeel van het 

OnderzoeksCentrumDrechtsteden) en levert binnen de regio een bijdrage aan het 

informatie gedreven werken. Deze ontwikkeling komt niet voort uit ICT 

verandert.  

- Digital Mainport Drechtsteden is geen formele entiteit binnen de 

Gemeenschappelijke Regeling, dus geen sprake van overgang naar de centrum 

gemeente. (DMD is een een samenwerkingsplatform in de regio om digitalisering 

te stimuleren voor maatschappelijke en economische impact. Het platform is 

onderdeel van de Economic Board Drechtsteden en maakt onderdeel uit van de 

Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem. Vanuit de EDB jaagt Digital Mainport 

digitaliseringsprojecten aan in samenwerking met onderwijs, overheid en 

bedrijfsleven).  

 

Vraag3: verantwoordelijkheid voor data-veiligheid. 

Data ingewonnen en beheerd door de gemeente is verantwoordelijkheid van de 

gemeente. Data van derden (andere overheden, etc) wordt veiligheid en privacy geborgd 

door o.a. Baseline Informatieveiligheid Overheid. Idem SAAS-criteria waar veiligheid en 

privacy middels sluitende afspraken worden geborgd. 

 

Vraag 4: Duiding projecten en koploperschap G40 

Meer informatie over de genoemde projecten is o.a. te vinden op de website van het 

smart city innovatiefonds https://www.smartcitydordrecht.nl/projecten-innovatiefonds. 

Betreft regionale projecten die getoetst zijn aan gestelde fondscriteria (waaronder 

relevantie).  

Binnen G40 verband kijken we naar effectieve benutting van gemeentelijke middelen en 

capaciteit; daarbij kijken we naar maatschappelijke opgaves en gebruiken bouwstenen 

en oplossingen van anderen als deze bij ons van toepassing zijn en vice versa. 
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