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Aanleiding
Dit jaar en volgend jaar lopen er een aantal implementaties van ICT-projecten waar u mee te maken 
heeft. Wij informeren u daarover graag met deze brief. 

Informatie
Bij u is bekend dat we bezig zijn met de vervanging van de opnamefaciliteit bij de raadsvergaderingen. 
Dit was nodig naar aanleiding van de overgang naar een nieuwe website. We willen onze inwoners en 
bedrijven steeds meer diensten via internet aanbieden. De website www.heusden.nl helpt inwoners en 
ondernemers (met een eigen Persoonlijke Internet Pagina (PIP)) zo goed mogelijk om de belangrijkste 
zaken waarvoor zij de gemeente nodig hebben, online te regelen op het moment dat dit hem/haar het 
beste uitkomt. Daarnaast gebruiken we de website om inwoners en bedrijven inzage te geven in de 
collegebesluiten, informatievergaderingen en raadsvergaderingen. Onze nieuwe website wordt zo 
meteen gekoppeld aan een nieuw zaaksysteem met nieuwe digitale aanvraagformulieren. Omdat er 
een nieuwe website komt, moest er ook een nieuw Raadsinformatiesysteem (RIS) komen. Aangezien 
we al intern met het programma iBabs werkten, is ervoor gekozen om dit ook als RIS voor de 
inwoners en bedrijven in te zetten. Bij een RIS hoort ook de mogelijkheid om informatie- en 
raadsvergaderingen op te nemen of live uit te zenden. Het bedrijf dat dit voor ons deed wilde uit 
concurrentieoverwegingen niet koppelen met het door ons gekozen nieuwe RIS. Hierdoor hebben we 
ook nog een migratie naar een nieuw product voor opnemen en live uitzenden van vergaderingen 
moeten uitvoeren. Dit is tijdens de zomerperiode uitgevoerd en we verkeren nu nog in een testfase. 
Dit leverde als positieve bijkomstigheid een jaarlijkse besparing op van € 9.050.
Ook de website van iBabs hebben we zoals u misschien al heeft gezien live gezet voor de inwoners 
en bedrijven. We zitten nog in een proefperiode en zijn nog aan het kijken wat er nog meer mogelijk is 
voor inwoners en bedrijven maar ook aan de beheerkant voor de gebruikers in iBabs. Het kan zijn dat 
er in het begin nog wat onduidelijkheid is en er wat dingen mis gaan, maar we streven ernaar om zo 
snel mogelijk een op en top RIS te hebben waar iedereen blij van wordt. Uiteindelijk zal de 
proefperiode worden afgesloten en zal na akkoord een formele acceptatie en ingebruikname 
plaatsvinden.  

De camera’s zijn geen onderdeel van de vervanging van de opnamefaciliteit bij de vergaderingen. Ook 
is de geluidsinstallatie aan modernisering toe. U heeft aangegeven graag te willen kijken naar de 
raadszaal als vergaderruimte en wat hier aan geoptimaliseerd kan worden. Wij bieden graag 
ambtelijke capaciteit aan om u praktisch te ondersteunen over wat er technisch mogelijk is en wat 
vanuit gebruikersperspectief overwegingen zijn waar u rekening mee kunt houden om meer profijt te 
hebben tijdens vergaderingen van de raad en voor andere gebruikers van de ruimte.

Dit jaar zijn we ook gestart met de vervanging van ons zaaksysteem, zijnde het centrale 
informatiesysteem waarin we ons werk doen. Dit is nodig omdat het huidige zaaksysteem aan het 
einde van het jaar definitief niet meer wordt ondersteund door de leverancier. Omdat er tijdens de 
implementatie wat extra wensen waren en sommige eisen toch nog wat meer tijd kosten, is er 
besloten om een plan B te ontwikkelen voor het geval dat we acuut live moeten gaan met het nieuwe 



zaaksysteem. Dit maakt dat er tijdelijk extra capaciteit is ingezet om dit mogelijk te maken en andere 
noodzakelijke ICT-projecten ook doorgang te kunnen laten vinden (zoals de voorbereiding op de 
Omgevingswet en de daarbij behorende digitale omgeving en de vervanging van de 
backofficeapplicatie voor het sociaal domein).


