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Kernboodschap Het platform IPP is een basisplatform voor de invulling van de ambities tot een 

open- en participatieve manier van informatiedeling in de stad en bouwt voort op 

het in 2015 in gebruik genomen open data platform. 

 

In het 2
e
 kwartaal van 2016 is een functionele beschrijving van het IPP beschikbaar 

gekomen en een daarbij horende ontwikkelstrategie. Gekozen is om de 

ontwikkeling zelf te doen vanaf het 3
e
 kwartaal van 2016. 

 

Op basis van de voortgang tot en met mei 2017 is de planning dat de 7 op het IPP  

gebaseerde projecten (Meer Jaren Gebieds Programma; Informatieplatform 

Haarlem Pas; Initiatievenkaart Haarlem; Online Scholenzoeker; 

Participatieplatform generiek; Real Time Data Management (pilot smart city) en 

Woon Zorg Welzijn Monitor) als eerste versies tussen mei 2017 en eind 2017 

beschikbaar komen. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter informatie aan de commissie Bestuur. 

Relevante eerdere 

besluiten 

NVT 

Besluit College  

d.d. 6 juni 2017 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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1. Inleiding 

 

In het collegeprogramma “Samen Doen!” zet het college in op participatie, gebiedsgericht 

werken, transparantie, efficiënte bedrijfsvoering, een nieuwe bestuursstijl en digitalisering 

van de dienstverlening.  

 

Bovenstaande vraagt om het slim gebruiken en delen van informatie. De gemeente beheert 

een schat aan informatie verdeeld over vele interne bronnen waaronder de basisregistraties. 

Het is de uitdaging van de gemeente Haarlem deze informatiebronnen optimaal beschikbaar 

te maken voor de inwoners, organisaties, bedrijven en bezoekers van de stad, de 

gemeentelijke interne en externe dienstverlening, beleidsontwikkeling en participatie.  

 

2. Kernboodschap 

 

In 2015 heeft de gemeente Haarlem succesvol het open data platform gelanceerd. Dit 

platform is bedoeld voor het beschikbaar stellen van ruwe data voor gebruik in applicaties en 

apps en is een eerste fase van het beschikbaar stellen van informatie.  

 

Dit platform wordt verder ontwikkeld tot een volledig Informatie- en Participatieplatform 

(IPP) waarmee de gemeente op een flexibele en moderne manier de ambities rondom een 

open – en participatieve informatievoorziening en informatiedeling kan ondersteunen.  

 

Het IPP is een platform met generieke bouwstenen waarmee op een uniforme wijze snel en 

flexibel maatwerk informatie producten kunnen worden vervaardigd op basis van de 

informatiebehoefte bij het bestuur, de ambtelijke organisatie en de stad. Informatie-gestuurd 

werken wordt hiermee ondersteund en de gemeente Haarlem is goed voorbereid op de 

toenemende vraag en behoefte aan data en informatie en op ontwikkelingen zoals de 

Omgevingswet.  

 

Voor de ontwikkeling van het IPP zijn door de gemeente Haarlem uitgangspunten 

gedefinieerd waaraan deze ontwikkeling dient te voldoen. Eind 2015 is een uitvraag gedaan 

aan een aantal partijen in de markt om een proof of concept te leveren van de gewenste 

functionaliteit. In februari 2016 is de selectieprocedure afgerond en in maart 2016 is gestart 

met de ontwikkeling ervan voor een afgesproken periode van 3 maanden. Het ontwikkelteam 

heeft gewerkt aan het beschikbaar stellen van een functionele beschrijving van het IPP en een 

daarbij behorende ontwikkelstrategie.   

 

Op basis van de resultaten van de proof of concept is gekozen om de ontwikkeling zelf te 

doen. De eigen ontwikkeling past in het huidige informatiebeleid om ontwikkelingen zoveel 

mogelijk te baseren op het gebruik van open source, flexibel te kunnen zijn in de 

doorontwikkeling gebaseerd op eigen kennis en ervaring en daarmee de beheerskosten onder 

controle te kunnen houden.  
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3. Consequenties 

 

Planning IPP 

 

Het leggen van een gedegen basis onder onze informatievoorziening neemt de nodige tijd in 

beslag en vereist specifieke kennisopbouw. De planning van de eerste bruikbare versies van 

de 7 projecten ziet er als volgt uit: 

 

IPP Project Datum 1
e
 oplevering 

Meer Jaren Gebieds Programma 18 mei opgeleverd 

Informatieplatform Haarlem Pas (versnelling op basis 

van extra beschikbaar budget) 

Q2 2017 /Q3 2017 

Iniatievenkaart Haarlem Q3 2017 

Online Scholenzoeker Q3 2017 

Participatieplatform generiek Q4 2017 

Real Time Data Management (pilot smart city) Q4 2017 

Woon Zorg Welzijn Monitor Q4 2017 

 

Financiering IPP 

 

De inschatting van de incidentele kosten voor programmamanagement, ontwikkeling en 

eventuele inhuur ziet er als volgt uit: 

 

Onderdeel Kosten in € 

Proof of Concept 36.000 

Inhuur specifieke expertise 40.000 

Eigen ontwikkelcapaciteit 140.000 

Eigen programmamanagement 60.000 

Totaal 276.000 

 

Voor de financiering van de incidentele kosten voor 2016 en 2017 zijn bedragen beschikbaar 

gesteld uit de middelen beschikbaar in de exploitatiebegroting. 

 

Ook toekomstige informatie- en participatieprojecten zullen op IPP worden gebaseerd. Voor 

het programmamanagement, onderhoud en beheer van het IPP is het nodig structurele kosten 

op te nemen in de begroting van 2018 en verder. Het betreft de kosten voor het technisch- en 

functioneel applicatiebeheer. Deze kosten worden vooralsnog ingeschat op € 140.000,- op 

jaarbasis. De kosten voor het programma management worden ingeschat op € 40,000,- per 

jaar.   

 

Een deel van deze structurele kosten kan worden gedekt uit de exploitatiebegroting maar er 

zal ook extra financiering nodig zijn. In de kadernota 2017 zijn voorstellen opgenomen voor 

dekking van het ontbrekende deel. 
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4. Vervolg 

 

De stakeholders zullen op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de ontwikkeling 

van het IPP en de daarop gebaseerde projecten. 

 

Bij de oplevering van ieder project zal de communicatie focussen op het gebruik van het 

platform door de stakeholders in de stad. 

 

5. Bijlagen 

 

Nota IPP: voortgang ontwikkeling Informatie- en Participatie Platform 

 

 


