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Voorstel ALV tot naamswijziging van
de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid
Samenvatting
De huidige benaming van de vaste beleidscommissie Dienstverlening en Informatiebeleid is niet
meer in overeenstemming met het veranderde beleidsveld van deze commissie. Het bestuur van de
VNG stelt u voor om de huidige naam te wijzigen in "de commissie Informatiesamenleving".
De Statuten van de VNG bepalen dat de ALV de taakomschrijving van vaste beleidscommissies
vaststelt. Gelet hierop wordt het voorstel tot naamswijziging van de commissie in de ALV van 27
juni 2018 ter besluitvorming aan u voorgelegd.
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Voorstel ALV tot naamswijziging van
de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid
Geacht college en gemeenteraad,
De huidige benaming van de vaste beleidscommissie Dienstverlening en Informatiebeleid is niet
meer in overeenstemming met het veranderde beleidsveld van deze commissie.
De naam Commissie Informatiesamenleving sluit beter aan bij de maatschappelijke opgaven en de
bestuurlijke en strategische positionering van de commissie, ook in het licht van het College van
Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren. De commissie houdt zich in de
breedte bezig met digitale economie, digitale overheid en digitale veiligheid en is nauw verbonden
met het College van Dienstverleningszaken bij de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Met deze nieuwe naam wordt ook de verbreding van de discussie over de informatiesamenleving
en digitalisering in zijn algemeenheid onderstreept. Het bestuur van de VNG stelt u voor om de
huidige naam te wijzigen in "de commissie Informatiesamenleving".
De Statuten van de VNG bepalen dat de ALV de taakomschrijving van vaste beleidscommissies
vaststelt. Gelet hierop wordt het voorstel tot naamswijziging van de commissie in de ALV van 27
juni 2018 ter besluitvorming aan u voorgelegd.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

mr J.H.C. van Zanen
voorzitter
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