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Geachte Raadsgriffier,

Stichting Digitale Bereikbaarheid (SDB) ondersteunt gemeenten die actief werk maken van de 
kansen die de digitalisering een gemeente te bieden heeft.
Veel gemeenten worden door de Stichting Digitale Bereikbaarheid (SDB) ondersteund bij het 
opstellen van een digitale agenda.
Het leek ons goed om, aan de vooravond van de verkiezingen, alle raadsfractie te informeren 
over het belang van een goede digitale agenda binnen de gemeente.

Wij sturen u deze informatie, bedoeld voor alle fractie in uw gemeente, met het verzoek deze 
informatie te zenden naar het fractiesecretariaat van de in uw gemeente actieve politieke 
partijen.
Mochten er vragen zijn dan beantwoorden wij die graag.
Meer informatie over de Stichting Digitale Bereikbaarheid is te vinden op onze website 
 www.digitalebereikbaarheid.nl

Met vriendelijke groet
x

Mob x

Disclaimer
Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie 
in deze e-mail. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor 
de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit aan ons te melden en de inhoud van het 
bericht te vernietigen. Op al onze aanbiedingen, aanvaarding van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn van 
toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden en de Algemene Inkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel onder het nummer van onze Kamer van Koophandel inschrijving. De genoemde voorwaarden worden u 
bovendien op uw verzoek direct kosteloos toegezonden.
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Geachte fracties, 


Volgend jaar is het weer zo ver; de gemeenteraadsverkiezingen, met aansluitend natuur-
lijk de vorming van nieuwe colleges. Om deze reden sturen wij u dit schrijven. Wij denken 
namelijk dat u met de inhoud van dit schrijven in het achterhoofd uw gemeente nog beter, 
efficiënter en inzichtelijker kunt maken. We hebben het natuurlijk over digitalisering. 


Laten we bij het begin beginnen, want digitalisering gaat pas echt werken op het moment 
dat zoveel mogelijk inwoners en bedrijven in uw gemeente zijn aangesloten op snel en 
betrouwbaar internet. Hiervoor is het cruciaal dat de laatste adressen die nog niet aan-
gesloten zijn ook daadwerkelijk aangesloten worden.  


Bij de zoektocht naar deze laatste aansluitingen kan het zomaar gebeuren dat er een glas-
vezeloorlog in uw gemeente uitbreekt, hierbij willen meerdere breedband aanbieders te-
gelijkertijd aansluitingen gaan aanbieden bij uw inwoners. Op zich mooi maar het is wel 
belangrijk dat u in deze strijd duidelijke regels stelt en handhaaft zodat uw inwoners hier 
optimaal van kunnen profiteren en ook de meeste adressen worden aangesloten en niet 
alleen de goedkope, simpele locaties. 


Als u dan dit netwerk optimaal in de grond heeft, kunt u ook 5G optimaal een plekje geven. 
Voor 5G is het natuurlijk van groot belang dat er een fijnmazig snel internetnetwerk in de 
grond ligt. Daarnaast is het bij 5G natuurlijk belangrijk dat de gemeente goede informatie 
deelt met de inwoners die zich zorgen maken. 


Nu we het over de basis hebben gehad, kunnen we het hebben over waarom digitalisering 
zo ontzettend nuttig en belangrijk is, juist ook voor gemeenten. 


Drie belangrijke redenen om meer te doen met digitalisering zijn: 


1. Economische groei, alleen al het mogelijk maken van internet of things apparaten 


en programma’s zorgen voor een substantiële economische groei bij de bedrijven 


binnen uw gemeente. 


2. Een digitale samenleving brengt een inclusieve samenleving dichterbij. Als ieder-


een de beschikking heeft over digitale middelen en een snelle internetverbinding, 


dan is het eenvoudiger om mee te doen in de samenleving. Dit geldt niet alleen 


voor jongeren maar juist ook voor ouderen, denk daarbij aan onlineservices op de 


computer maar vooral ook aan Dominica en Robotica. 
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3. Duurzaamheid kan niet zonder digitalisering, meten is tenslotte weten en dit kan 


enkel nog via de digitale snelweg om de gegevens binnen te krijgen, te verwerken 


en door te geven. Daarnaast gaat de aansturing van vrijwel alle moderne duurzame 


middelen ook online. Van sensoren in lantaarnpalen tot het aansturen van zonne-


collectoren op het dak, alles gaat online. 


 


De bovenstaande punten leiden uiteindelijk tot een gemeente waar u meer inzicht heeft 
in alle facetten van de stad, waar echt iedereen digitaal mee kan doen, waar zorg, onder-
wijs maar ook de gemeentelijke diensten integraal gebruik maken van de geboden moge-
lijkheden. Naast een betere dienstverlening zal dit ook leiden tot een goedkopere dienst-
verlening, dit alles AVG-proof natuurlijk. 


Het zal dan ook niet verbazen dat wij adviseren om zo snel als mogelijk een integrale 
agenda voor digitalisering op te stellen. Digitalisering is namelijk niet iets wat slechts 1 
onderdeel van uw gemeente raakt maar, als u het goed doet, ieder bedrijfsonderdeel kan 
ondersteunen.  


Mocht u op een van deze onderwerpen, of over andere digitaliseringsvraagstukken, vra-
gen hebben, schroom dan niet en neem vooral contact met ons op via: 


Stichting Digitale Bereikbaarheid 
www.digitalebereikbaarheid.nl 
Henk.kreft@stichtingdigitalebereikbaarheid.nl 
Mobiel 0653704047 
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