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Inhoud

INHOUD (interactief)

 Gewetensvraag

 Antwoord op de hoofdvraag via 4 lijnen

- Bijdragen aan maatschappelijke en beleidsdoelen

- Technologie is een gegeven en komt op ons af

- Maatschappelijke en politieke risico’s en dilemma’s

- Kennis is geen vereiste



Gewetensvraag (poll)

Hoe vaak staan digitalisering, technologie en/of smart city bij 

u op de bestuurlijke en/of politieke agenda?

1. Minstens elk kwartaal

2. Halfjaarlijks

3. Jaarlijks

4. Nooit



Reden 1
Maatschappelijke doelen

Digitalisering en technologie (bv. smart city) dragen steeds 

meer bij aan maatschappelijke en beleidsdoelen.

 Veilige en prettige leefomgeving

 Verkeersveiligheid en mobiliteit

 Digitale dienstverlening

 Bestrijding ondermijning op basis van data

 Vroegsignalering en preventie in sociaal domein.

 Energietransitie

 Domotica in de wmo en zorg

 Etc.

Poll: Kent u digitale en/of technische projecten in uw 

gemeente?



Reden 2
Het komt gewoon op ons af

Technologische ontwikkelingen zijn een gegeven en komen 

op de gemeenten af. 

Daar zul je op in moeten spelen, bv met:

 Regelgeving, 

 Beleidskaders en randvoorwaarden,

 Waarborgen, 

 Financiële middelen,

 Kennis, kunde, opleiding,

 Communicatie en informatie naar bewoners.

Denk aan: autonoom rijden, elektrische voertuigen, digitale 

loketten, digitale identiteit, common ground, 5G. 

Poll: Is uw gemeente (organisatie en bestuur) toegerust om in 

te kunnen spelen op deze ontwikkelingen?



Reden 3
Ethiek, veiligheid en privacy

Technologie en digitale ontwikkelingen zorgen voor 

maatschappelijke en politieke dilemma’s.

 Ethisch: vinden we deurbelcamera’s acceptabel?

 (Informatie)veiligheid: hoe veilig zijn de data?

 Privacy: hoe borgen we AVG?

 Continuïteit: een hack of een storing heeft onmiddellijk een 

grote impact.

 Maatschappelijke onrust: 3G, 4G, 5G, 

transformatorstations, coronamelder app.

Poll: kent u de “Principes voor de digitale samenleving” van 

de VNG.



(Drog)reden 4
Ik heb er geen verstand van

Je hoeft geen kenner te zijn.

 Het blijven middelen om doelstellingen te realiseren, net 

zoals financiën en HR.

 Wel bestuurders HR en Financiën.

Voorbeeld Omdenken: Slim zebrapad

Poll: heeft uw college een bestuurder of commissie 

digitalisering, smart city of informatiesamenlevening?



Slim zebrapad



Vragen/discussie

Suggestie:

Hoe breng je dit op de bestuurlijke agenda?

Hoe kun je aan de slag met digitalisering en 

technologie?


