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Haarlem is sinds 2016 deelnemer aan het samenwerkingsverband GBI
(Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen). Binnen GBI werken gemeenten en
marktpartijen aan een substantiële verbetering van de inkomensdienstverlening.
De producten die GBI oplevert worden beschikbaar gesteld aan alle gemeenten.
Eén van de projecten die bijdragen aan deze doelstelling is de GBI-pilot ‘Generiek
koppelvlak’. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt
gedurende 3 jaar in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor samenwerking en
innovatie: het Innovatiebudget Digitale Overheid. Tot 31 maart 2021 kunnen
belangstellenden voorstellen indienen. Omdat GBI geen juridische entiteit is, kan
alleen een gemeente een aanvraag indienen. Haarlem heeft samen met Den Bosch
een voortrekkersrol in de pilot en zal daarom, met steunbetuiging van GBI, de
subsidieaanvraag indienen om deze pilot en andere GBI-initiatieven te kunnen
financieren.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. De subsidieaanvraag Innovatiebudget Digitale Overheid van €200.000 voor de
GBI-pilot ‘Generiek koppelvlak’ en andere GBI-initiatieven voor de periode
2021 tot en met 31 december 2024 vast te stellen.
de secretaris,
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1. Inleiding
Haarlem is sinds 2016 deelnemer aan het samenwerkingsverband GBI (Gemeentelijke Basisprocessen
Inkomen). Binnen GBI werken gemeenten en marktpartijen aan een substantiële verbetering van de
inkomensdienstverlening. De producten die GBI oplevert worden beschikbaar gesteld aan alle
gemeenten.
GBI-Pilot ‘Generiek koppelvlak’
Eén van de projecten die bijdraagt aan de verbetering van de inkomensdienstverlening is de pilot
‘generiek koppelvlak levensonderhoud’. De pilot moet aantonen dat het landelijk generiek
koppelvlak gegevensuitwisseling mogelijk maakt tussen de bestaande backofficesystemen en de
nieuwe processen/services die GBI ontwikkeld. De GBI-gemeenten maken vooral gebruik van twee
backoffice systemen, namelijk: Pink en Centric. De pilot moet aantonen dat het koppelvlak gegevens
kan uitwisselen met deze backoffice systemen. De pilot voeren we samen uit met gemeenten en
leveranciers. Het doel hiervan is om samen met leveranciers verschillende plateaus uit te werken.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt gedurende 3 jaar in totaal 18
miljoen euro beschikbaar voor samenwerking en innovatie: het Innovatiebudget Digitale Overheid1.
Tot 31 maart 2021 kunnen belangstellenden voorstellen indienen. Omdat GBI geen juridische entiteit
is, kan alleen een gemeente een aanvraag indienen. Haarlem heeft samen met Den Bosch een
voortrekkersrol in de pilot en zal daarom, met steunbetuiging van GBI, de subsidieaanvraag indienen
om deze pilot en andere GBI-initiatieven te kunnen financieren. GBI heeft de pilot getoetst aan de
subsidie-criteria en geconcludeerd dat de doelstelling van de pilot past binnen deze criteria. Ook
andere GBI-initiatieven passen binnen deze criteria. Projecten tot € 200.000 krijgen 25%
cofinanciering. Zie bijlage 1 voor de subsidieaanvraag.
2. Besluitpunten college
1. De subsidieaanvraag Innovatiebudget Digitale Overheid van €200.000 voor de GBI-pilot
‘Generiek koppelvlak’ en andere GBI-initiatieven voor de periode 2021 tot en met 31
december 2024 vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
Met de subsidie Innovatiebudget Digitale Overheid kunnen de kosten voor de pilot ‘Generiek
koppelvlak’ worden gedekt. De uitvoering van de GBI-pilot en de ontwikkelen van andere GBIinitiatieven helpt gemeenten om te innoveren op het gebied van het inkomensdomein en de
dienstverlening aan de inwoner te verbeteren.
4. Argumenten
1. Het besluit past in het Programma Digitale transformatie Sociaal Domein.
1

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/innovatie/innovatiebudget/
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In Haarlem is het Sociaal Domein bezig met een inhaalslag op de informatievoorziening onder de
noemer “Digitale transformatie Sociaal Domein”. Deze GBI-pilot sluit daar goed op aan en maakt de
verdere digitale transformatie binnen Werk en Inkomen mogelijk. De pilot zorgt ervoor dat de
organisatie slimmer en efficiënter kan werken en de dienstverlening aan de inwoner verbetert.
2. Andere GBI-initiatieven kunnen hiermee worden ondersteund en verder worden ontwikkeld.
De subsidie draagt bij om GBI-producten en basisprocessen verder te ontwikkelen, uit te werken en
te implementeren. Daarnaast kan met de subsidie verkend worden hoe GBI-producten aansluiten
en/of toegepast kunnen worden op andere domeinen (werk, schulden, preventie).
3. De afhankelijkheid van grote leveranciers wordt bij het slagen van de koppeling doorbroken en
biedt aanknopingspunten om de afhankelijkheid van de grote leveranciers verder af te bouwen.
Het beproeven van het generiek koppelvlak in de pilot draagt eraan bij om de huidige legacy
applicatie te vervangen door open, flexibele en modulaire services. Dit maakt het mogelijk om de
ICT-ondersteuning te moderniseren en deze veel beter af te stemmen op de behoefte van Haarlem.
4. Financiën
De kosten voor de pilot bedragen €81.000. Deze kosten worden door Haarlem voorgeschoten vanuit
het programma ‘Digitale transformatie Sociaal Domein’. De subsidieaanvraag is bedoeld om de
kosten voor de pilot te dekken en andere GBI-initiatieven te financieren. In april wordt bekend
gemaakt of de aanvraag is goedgekeurd. In dat geval is er sprake van een cofinanciering van 25%.
5. Participatie en inspraak
De voorbereiding op de subsidieaanvraag en uitvoering van de pilot vindt plaats in nauwe
samenwerking met GBI, gemeente Den Bosch en de leveranciers. Hierdoor is sprake van breed
draagvlak.
5. Risico’s en kanttekeningen
1. Het risico is dat de subsidie ‘Innovatiebudget Digitale Overheid’ niet wordt toegekend.
In dit geval worden de kosten van €81.000 voorgeschoten en gedekt vanuit het programma Digitale
transformatie Sociaal Domein. Er wordt via het strategisch gebruiksoverleg Centric hoe de kosten te
verdelen tussen de Suite gebruikers.
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6. Uitvoering
Haarlem heeft in samenwerking met GBI en gemeente Den Bosch de werkzaamheden en
taakverdeling voor de pilot uitgewerkt en vastgelegd in een projectplan (zie bijlage 2). De pilot zal in
april van start ongeacht of de subsidie wordt toegekend. De doorlooptijd is tussen de 2 en 3
maanden.
7. Bijlagen
Bijlage 1. Subsidieaanvraag Innovatiebudget Digitale Overheid voor GBI-initiatieven
Bijlage 2. Projectplan GBI-koppelvlak
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