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Digitaal vs. traditioneel | Mensen willen een openbaar bestuur dat positief bijdraagt aan hun leven, 
dat naar hen luistert en helder communiceert. Helaas is dit niet altijd het geval. Er zijn tegelijkertijd 
flink wat gebieden waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken digitalisering en traditionele 
Binnenlandse Zaken onderwerpen zoals openbaar bestuur bij elkaar komen. Het ministerie van 
Thorbecke is tegenwoordig ook een tech start-up. Het moet al met al een flinke overgang zijn voor 
het ministerie en de mensen die er werken?  
 
DSO| Het digitaal stelsel omgevingswet is een voorbeeld van een voor het openbaar bestuur zeer 
belangrijk project dat niet mis mag gaan. Hoe willen de bewindspersonen de lessen van mislukte 
projecten zoals BRP gaan gebruiken bij dit grote complexe project met een grote ICT component? 
Voor de invoering van het stelsel is tussen de 200 en 290 miljoen nodig. De teller staat nu voor zover 
ik weet op 90 miljoen. Hoe gaat het met de financiering van de omgevingswet? 
 
ICT de testcase | Keer op keer zien de mensen in het land het rijtje mislukte ICT overheidsprojecten 
groeit. Dat moet beter want mensen begrijpen daar niets van. De VVD steunt het kabinet bij haar 
inspanningen hierin bijvoorbeeld om meer ICT personeel aan te trekken. Is de minister het met de 
VVD fractie eens dat als we naar dit rijtje kijken we niet anders kunnen dan concluderen dat de 
rijksdienst om de problemen in ICT aan te pakken ook structureel meer instrumenten moet krijgen? 
Dat er kortom echte verandering in de manier waarop de Rijksdienst aan ICT werkt moet komen? 
 
BZK versterken voorstel VVD | Toen begin vorige eeuw de ministeries vol juristen zaten en financiën 
bij de overheid steeds belangrijker werden, zijn procedures ingevoerd die regelen dat de Minister 
van Financiën rijksbreed kan assisteren en ondersteunen. Daar is onder andere de Inspectie der 
Rijksfinanciën (IRF) uit voortgekomen. Zij  levert voor financiën meewerkend een goede en 
gewaardeerde bijdrage op departementen als het gaat om financiën. Hoe ziet de minister de manier 
waarop de IRF werkt? Analoog daaraan wil de VVD een structurele aanpak om BZK te versterken. Het 
vorig kabinet  gaf aan dat een andere rol voor de minister van BZK wenselijk zou kunnen zijn gezien 
de ICT ontwikkelingen en dat daarbij het ministerie van Financiën zoals op planning, control en 
toezicht een voorbeeld zou kunnen zijn. Wil de minister toezeggen de Kamer voor de volgende 
begrotingsbehandeling te informeren hoe de eerste stappen in deze die gezet zijn door kabinet Rutte 
II om te zetten in de praktijk ? 
 
Social media | De overheid moet op alle fronten - zowel de gewone dagelijks communicatie als het 
communiceren over ons openbaar bestuur zelf - veel beter in gesprek met de samenleving. De VVD 
wil een overheid die niet alleen maar zend via mijnoverheid.nl maar een overheid die je 7 dagen per 
week en 24 uur per dag je mening/advies kan geven. De combinatie digitalisering en politiek is 
regelmatig negatief in het nieuws. Technologie kan echter ook veel waarde hebben voor onze 
openbaar bestuur. Vanuit dat perspectief waren de gemeenteraadsverkiezingen 2018  louterend en 
woest interessant. Hebben de bewindspersonen gekeken wat de rol was van sociale media bij de 
gemeenteraadverkiezingen ? Heeft zij daar cijfers over? Als je voor je werk veel avonden weg bent, 
maar één avond in de week met je kind naar pianoles kan en die moet afzeggen om je avond moet 
besteden aan bellen of mailen met een overheidsinstelling is dat onaangenaam. Hoe kijken de 
bewindspersonen hier tegen aan ? We hebben het veel gehad over mijnoverheid.nl maar hebben zij 
zicht op  de mensen die nu meedoen aan sociale media, petities en internetconsultaties? 
 
Rijksvastgoeddienst | Er zijn vanuit de Kamer al wat oproepen geweest over de strategie van het 
vastgoedbedrijf in de anderhalfjaar dat ik Kamerlid ben. Kan de staatssecretaris daar iets over 



zeggen?  Rijksastgoed is complexe materie waar ook financiële expertise bij komt kijken. Bij de 
verkoop van 83 panden houdt de overheid E2m over als je het via andere weg bekijkt 102m. Op basis 
waarvan worden dat soort afboekingen gedaan? Wat wordt er nu gedaan bij  met de opmerkingen 
van de Rekenkamer over de Rijksvastgoeddienst? 
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