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Uw gemeente wordt gedupeerd 

Geachte leden van het college, 
Hierbij sturen wij de brandbrief zoals wij die ook zenden aan uw 
gemeenteraad. 

Uw gemeente is deelnemer in Stichting StadSPOORT, het beveiligde 
online kennisnetwerk op het gebied van fysieke ruimte dat is 
voorbehouden aan gebruik door lokale overheden. Hiermee is ze het 
enige exclusieve kennisnetwerk dat de integriteit van de overheid 
ondersteunt doordat elke beïnvloeding vanuit marktparti jen kan worden 
voorkomen. StadSPOORT is mede om deze reden een niet commerciële 
stichting, formeel gelieerd aan KING/VNG, dat uitsluitend werkt "van, 
voor en door gemeenten". Om deze reden wordt StadSPOORT 
gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeenten ofwel de BNG Bank. 
Ze sluit immers feilloos aan bij de missie van BNG Bank die luidt: 

"BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 
maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag 
houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de 
burger. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de 
kernactiviteiten van BNG Bank" 

Slecht nieuws 
Wij hebben voor uw gemeente als gebruiker van het kennisnetwerk 
StadSPOORT echter slecht nieuws. Binnenkort is stichting StadSPOORT 
genoodzaakt om uitstel van betaling aan te vragen. Dit zal naar 
verwachting leiden tot het faillissement van onze stichting. In het 
afgelopen jaar heeft ons team, onze Raad van Toezicht en andere 
betrokkenen gestreden om dit te voorkomen. Met deze brief willen wij u 
informeren over hetgeen StadSPOORT inhoudt en de feiten die hebben 
geleid tot deze treurige uitkomst en wat dit voor gemeentelijk Nederland 
betekent. 

Stichting StadSPOORT en het maatschappeli jk belang 
StadSPOORT omvat het brede veld van de fysieke ruimte en heeft zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld tot hét belangrijkste kennisnetwerk voor de 
lokale overheid op dit gebied. Net als uw gemeente is nog meer dan een 
kwart van de Nederlandse gemeenten aangesloten bij dit StadSPOORT 
netwerk en wisselt zo dagelijks kennis uit over de fysieke ruimte. Zo 
helpen gemeentelijke professionals elkaar met het uitwisselen van 
praktijkvoorbeelden, kennis en ervaringen. Hierdoor komen innovaties 
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binnen gemeenteland snel en effectief tot stand en hoeft met niet 
opnieuw het wiel uit te vinden. 
Uit praktijkonderzoek in 2012 blijken uw besparingen door de 
doorgevoerde verbeteringen aan het kennisnetwerk op te kunnen lopen 
van 5 tot 7 euro per inwoner. De belangrijkste besparingen komen voort 
uit minder noodzaak tot inhuur van externen. De besparingen daarop zijn 
gemiddeld 65%. Met alle 100 deelnemers samen bespaart Nederland dus 
circa 80 miljoen euro. 

De harde financiële werkeli jkheid 
De activiteiten van de stichting worden van het eerste uur in 2005 
gefinancierd vanuit een lopend krediet bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten. Door een financieel ongelukkig start zijn investeringen in het 
kennisnetwerk, de organisatie en de ontwikkeling van StadSPOORT altijd 
een uitdaging geweest. Juist in de afgelopen twee jaar is het gelukt om 
deze noodzakelijke investeringen te doen. Dit heeft afgelopen jaar geleid 
tot een snel groeiend gebruik van het kennisnetwerk en een groei van het 
aantal deelnemende gemeenten. Sinds jaar en dag hoort erbij dat we de 
meeste inkomsten in een korte periode krijgen. Uit deze inkomsten wordt 
de organisatie gefinancierd. Het zal duidelijk zijn dat het invoeren van 
een nieuwe werkwijze extra inspanning kost. Omdat Stichting 
StadSPOORT geen winstoogmerk en reserves bezit wordt dit keer om de 
operationele kosten te dekken het krediet nu een korte ti jd overschreden. 
Usance in de bankwereld is dit te financieren. Als de inkomsten komen 
keert StadSPOORT weer ruimschoots terug onder de afgesproken krediet 
limiet. StadSPOORT voldoet formeel dan niet aan de gestelde 
voorwaarden van BNG Bank maar dit levert voor de BNG Bank, vanuit 
financieel oogpunt, geen bancair risico op. Helaas wil de BNG Bank aan 
deze al sinds jaar en dag bij banken geldende werkwijze niet 
meewerken. Daardoor zal StadSPOORT niet kunnen voortbestaan. 

Welk belang wordt met dit besluit gediend? 
Duidelijk is dat met dit besluit niemands belang wordt gediend. U - als 
een van de ruim 100 betalende deelnemende gemeenten - bent niet 
alleen uw reeds betaalde contributie kwijt maar bovenal de toegevoegde 
waarde die uw organisatie ontleent aan het samenwerken met hun 2300 
andere gemeentelijke collega's binnen Stichting StadSPOORT. Ook de 8 
arbeidsplaatsen van Stichting StadSPOORT verdwijnen. Last but not least 
verliest de BNG Bank - dus u want u bent aandeelhouder - zelf 1.7 
miljoen aan reeds verleende kredietfaciliteit terwijl er voor hen geen 
bancair risico speelt. 

Wat betekent dit nu voor u? 
Op dit moment is het, ook voor ons, onduidelijk wat dit besluit betekent 
voor de continuïteit van de stichting en voor onze dienstverlening richting 
u. Het meest waarschijnlijke scenario is dat er geen continuïteit zal zijn. 
Omdat we absoluut willen voorkomen dat de door u allen opgebouwde 
kennis, ervaring en informatie verloren gaat en hopen dan ook u als 
medestander te vinden in dit standpunt. Alleen al doordat in deze ti jd het 
behouden van kennis een steeds grotere waarborg wordt voor de 
kwaliteit en de rol van gemeenten. De meerderheid van de 2300 
ambtelijke gebruikers van StadSPOORT onderschrijven via het 
StadSPOORT kennisnetwerk dit standpunt al en het aantal groeit nog 
steeds. 
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Wat kunt u doen? 
De Bank Nederlandse Gemeenten is uw bank. Ons verzoek is om aan u te 
vragen er op aan te dringen dat door de BNG Bank een oplossing wordt 
gevonden voor de noodzakelijke tijdelijke kredietoverschrijding. BNG 
Bank heeft de sleutel in handen om de continuïteit van onze 
dienstverlening aan uw gemeente te garanderen. Namens alle gebruikers 
en personeel van Stichting StadSPOORT, 

Met vriendelijke groet, 

Piet van Mourik, directeur stichting StadSPOORT 
Roeland van der Vliet, teamleider communicatie 
Jacco van Mourik, manager interne organisatie 
Dennis van Mourik, kennisregisseur 
Mascha Peeters, gemeenteadviseur 
Britta Verhage, content medewerkster 
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Uw gemeente wordt gedupeerd 

Geachte leden van het gemeenteraad, 
Hierbij sturen wij de brandbrief zoals wij die ook hebben gezonden aan 
uw college. 
Uw gemeente is deelnemer in Stichting StadSPOORT, het beveiligde 
online kennisnetwerk op het gebied van fysieke ruimte dat is 
voorbehouden aan gebruik door lokale overheden. Hiermee is ze het 
enige exclusieve kennisnetwerk dat de integriteit van de overheid 
ondersteunt doordat elke beïnvloeding vanuit marktpartijen kan worden 
voorkomen. StadSPOORT is mede om deze reden een niet commerciële 
stichting, formeel gelieerd aan KING/VNG, dat uitsluitend werkt "van, 
voor en door gemeenten". Om deze reden wordt StadSPOORT 
gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeenten ofwel de BNG Bank. 
Ze sluit immers feilloos aan bij de missie van BNG Bank die luidt: 

"BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 
maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag 
houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de 
burger. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de 
kernactiviteiten van BNG Bank" 

Slecht nieuws 
Wij hebben voor uw gemeente als gebruiker van het kennisnetwerk 
StadSPOORT echter slecht nieuws. Binnenkort is stichting StadSPOORT 
genoodzaakt om uitstel van betaling aan te vragen. Dit zal naar 
verwachting leiden tot het faillissement van onze stichting. In het 
afgelopen jaar heeft ons team, onze Raad van Toezicht en andere 
betrokkenen gestreden om dit te voorkomen. Met deze brief willen wij u 
informeren over hetgeen StadSPOORT inhoudt en de feiten die hebben 
geleid tot deze treurige uitkomst en wat dit voor gemeentelijk Nederland 
betekent. 

Stichting StadSPOORT en het maatschappeli jk belang 
StadSPOORT omvat het brede veld van de fysieke ruimte en heeft zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld tot hét belangrijkste kennisnetwerk voor de 
lokale overheid op dit gebied. Net als uw gemeente is nog meer dan een 
kwart van de Nederlandse gemeenten aangesloten bij dit StadSPOORT 
netwerk en wisselt zo dagelijks kennis uit over de fysieke ruimte. Zo 
helpen gemeentelijke professionals elkaar met het uitwisselen van 
praktijkvoorbeelden, kennis en ervaringen. Hierdoor komen innovaties 
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binnen gemeenteland snel en effectief tot stand en hoeft met niet 
opnieuw het wiel uit te vinden. 
Uit praktijkonderzoek in 2012 blijken uw besparingen door de 
doorgevoerde verbeteringen aan het kennisnetwerk op te kunnen lopen 
van 5 tot 7 euro per inwoner. De belangrijkste besparingen komen voort 
uit minder noodzaak tot inhuur van externen. De besparingen daarop zijn 
gemiddeld 65%. Met alle 100 deelnemers samen bespaart Nederland dus 
circa 80 miljoen euro. 

De harde financiële werkeli jkheid 
De activiteiten van de stichting worden van het eerste uur in 2005 
gefinancierd vanuit een lopend krediet bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten. Door een financieel ongelukkig start zijn investeringen in het 
kennisnetwerk, de organisatie en de ontwikkeling van StadSPOORT altijd 
een uitdaging geweest. Juist in de afgelopen twee jaar is het gelukt om 
deze noodzakelijke investeringen te doen. Dit heeft afgelopen jaar geleid 
tot een snel groeiend gebruik van het kennisnetwerk en een groei van het 
aantal deelnemende gemeenten. Sinds jaar en dag hoort erbij dat we de 
meeste inkomsten in een korte penode krijgen. Uit deze inkomsten wordt 
de organisatie gefinancierd. Het zal duidelijk zijn dat het invoeren van 
een nieuwe werkwijze extra inspanning kost. Omdat Stichting 
StadSPOORT geen winstoogmerk en reserves bezit wordt dit keer om de 
operationele kosten te dekken het krediet nu een korte t i jd overschreden. 
Usance in de bankwereld is dit te financieren. Als de inkomsten komen 
keert StadSPOORT weer ruimschoots terug onder de afgesproken krediet 
limiet. StadSPOORT voldoet formeel dan niet aan de gestelde 
voorwaarden van BNG Bank maar dit levert voor de BNG Bank, vanuit 
financieel oogpunt, geen bancair risico op. Helaas wil de BNG Bank aan 
deze al sinds jaar en dag bij banken geldende werkwijze niet 
meewerken. Daardoor zal StadSPOORT niet kunnen voortbestaan. 

Welk belang wordt met dit besluit gediend? 
Duidelijk is dat met dit besluit niemands belang wordt gediend. U - als 
een van de ruim 100 betalende deelnemende gemeenten - bent niet 
alleen uw reeds betaalde contributie kwijt maar bovenal de toegevoegde 
waarde die uw organisatie ontleent aan het samenwerken met hun 2300 
andere gemeentelijke collega's binnen Stichting StadSPOORT. Ook de 8 
arbeidsplaatsen van Stichting StadSPOORT verdwijnen. Last but not least 
verliest de BNG Bank - dus u want u bent aandeelhouder - zelf 1.7 
miljoen aan reeds verleende kredietfaciliteit terwijl er voor hen geen 
bancair risico speelt. 

Wat betekent dit nu voor u? 
Op dit moment is het, ook voor ons, onduidelijk wat dit besluit betekent 
voor de continuïteit van de stichting en voor onze dienstverlening richting 
u. Het meest waarschijnlijke scenario is dat er geen continuïteit zal zijn. 
Omdat we absoluut willen voorkomen dat de door u allen opgebouwde 
kennis, ervaring en informatie verloren gaat en hopen dan ook u als 
medestander te vinden in dit standpunt. Alleen al doordat in deze ti jd het 
behouden van kennis een steeds grotere waarborg wordt voor de 
kwaliteit en de rol van gemeenten. De meerderheid van de 2300 
ambtelijke gebruikers van StadSPOORT onderschrijven via het 
StadSPOORT kennisnetwerk dit standpunt al en het aantal groeit nog 
steeds. 
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Wat kunt u doen als lid van de gemeenteraad? 
De Bank Nederlandse Gemeenten is uw bank. Ons verzoek is om aan het 
college vragen te stellen in welke mate de gemeente (kwalitatief en 
financieel) wordt geschaad en welke stappen het college bereid is te 
nemen om aan te dringen op het vinden van een oplossing door de BNG 
Bank. Zij hebben de sleutel in handen om de continuïteit van onze 
dienstverlening aan uw gemeente te garanderen. Namens alle gebruikers 
en personeel van Stichting StadSPOORT. 

Met strijdvaardige groet, 

Piet van Mourik, directeur stichting StadSPOORT 
Roeland van der Vliet, teamleider communicatie 
Jacco van Mourik, manager interne organisatie 
Dennis van Mourik, kennisregisseur 
Mascha Peeters, gemeenteadviseur 
Britta Verhage, content medewerkster 
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