
 

 

Project “Andere Gemeentelijke Overheid” 

georganiseerd door de Regie en Adviesgroep. 
Voor gemeentebesturen en ambtenaren die naar de toekomst kijken! 

 
 

Het Rijksprogramma “Andere Overheid” is ook voor u als gemeente! 

Het kabinet streeft met het “Programma Andere Overheid” naar een krachtige 
overheid, die de samenleving centraal stelt én slagvaardig is. Minister Pechtold 
wil een betere dienstverlening, minder bureaucratie en een slagvaardige 
organisatie. Bij alle thema’s is een Andere werkwijze van belang. 
Bijvoorbeeld beter samenwerken en luisteren naar burgers. Het programma loopt 
reeds sinds 2003. Om dit opnieuw onder de aandacht te brengen binnen de 
publieke sector is Pechtold een campagne gestart onder de gevleugelde naam 
”Pinguins kunnen vliegen”. Zijn slogan: “Werkt u binnen de publieke sector aan 
vernieuwing en kwaliteitsverbetering?”  

 

De vertaling naar de gemeentelijke praktijk. 

Project Ago:ra wil het Rijksprogramma vertalen naar de gemeentelijke praktijk. 
Wij noemen dit: “Project Andere Gemeentelijke Overheid”. We richten ons in 
eerste instantie op gemeentebesturen en verantwoordelijke ambtenaren, die het 
nieuwe gemeentelijke beleid kunnen initiëren en vaststellen. Maar ook op 
ambtenaren die de verschillende projecten zullen gaan leiden en andere 
geïnteresseerden. Wij helpen u bij de invoering. Met andere woorden: wat 
betekenen de plannen van de minister voor de gemeente? Maar vooral ook: 
welke kansen biedt dit ons? Project Ago:ra informeert u over deze 
verplichtingen én kansen die de gemeente de komende jaren krijgt op basis van 
dit Rijksprogramma. Verder is Project Ago:ra een platform voor u voor het 
uitwisselen van ervaringen met andere gemeenten.  

 

Maar wat houden de plannen van het Rijk nu in? 

1) Betere dienstverlening voor de burgers. 

De minister wil ook dat de overheid met één gezicht naar de burger treedt en dat 
in 2007 reeds 65 % van de dienstverlening via internet wordt aangeboden. 
Hiervoor zijn in 2006 landelijk verschillende projecten gestart zoals het Burger 
Service Nummer (BSN) en het DigiD.  

2) De invoering van verplichte, authentieke basisregistraties. 

Daarnaast wil de minister alle overheidsinstanties verplichten tot het gebruik van 
de zogenaamde “authentieke basisregistraties” , om zo de kwaliteit en het  
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breder gebruik van de gegevens binnen de verschillende overheden te 
verbeteren en tevens een lastenverlichting van 25 % voor burgers en bedrijven 
te realiseren. In het regeringsprogramma van 2004 zijn de eerste zes verplichte 
basisregistraties benoemd, die tussen 2007 en 2009 ingevoerd moeten zijn en 
deels zijn ondergebracht bij gemeenten, waaronder de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA), de Basis Gebouwen Registratie (BGR) en de 
Basisregistratie Adressen (BRA). Later volgen nog andere, waaronder de 
Registratie van Niet-Ingezetenen (RNI) (al dan niet als onderdeel van de 
GBA). Uiteindelijk wordt verwacht dat er in totaal zo’n twintig authentieke 
basisregistraties worden aangewezen (medio 2010?). 

 

De eerste fase is reeds begonnen! 

In de eerste fase (gericht op bewustwording) maken we de gemeentebesturen en 
betrokken ambtenaren bewust van de ontwikkelingen en kansen die op ons 
afkomen met betrekking tot dienstverlening en gegevensbeheer. In deze 
fase ligt de nadruk op kennisoverdracht naar u als verantwoordelijke binnen de 
gemeentelijke organisatie. Welke wetten en projecten betreft het, wat is de 
samenhang hiertussen en welke ondersteunende rol moet/kan ICT spelen? 

 

De tweede fase volgt al snel! 

In de tweede fase (gericht op implementatie) wordt u als gemeente geholpen 
met het opstellen van relevant beleid en een overkoepelend projectplan voor de 
komende 6 jaar. U wordt bovendien ondersteund bij het opstarten van 
(deel)projecten, het overdragen van kennis en het vinden van deskundigen, die 
de gemeenten in deze ontwikkelingen kunnen ondersteunen. Wij bieden u een 
draaiboek en tijdbalk waarmee de gemeente het heft in eigen handen kan nemen 
of het juist (deels) uitbesteden aan specialisten. 

  

Meer informatie? 

Wij komen graag bij u in de organisatie of regio langs voor een presentatie of 
voorlichting. Bovendien verzorgen wij landelijke workshops waarin u een eerste 
begin kunt maken met uw eigen project. 

Wilt u meer weten? Kijk op onze website www.projectagora.nl of mail naar 
info@projectagora.nl.   

U kunt ons ook bellen:  

• mr. B.J.L. Kuijer (Bert) 06 – 47 10 00 80  bert@projectagora.nl 

• J.M. Gorsic (Hans)  06 – 55 13 14 09  hans@projectagora.nl 

• Mw. R. van Gils (Resy) 06 – 10 47 50 34  resy@projectagora.nl 

 

(flyer april 2006) 
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