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1. Opening en Mededelingen 

2. Verslag 

Vaststellen van het verslag van 21 november 2017 

Bijlage: 20180117.02.01 Conceptverslag Nationaal Beraad 21 november 2017 

3. Digiprogramma en investeringsambities 2018

Op basis van de bespreking van het concept in het Nationaal Beraad van 21 novem-

ber heeft het Digiprogramma enkele redactionele wijzigingen ondergaan. Verduide-

lijkt is onder meer dat de politieke context en verantwoordelijkheid met het aantre-

den van het Kabinet-Rutte III zijn gewijzigd. In het verlengde daarvan wijzigt ook de 

inrichting van de politieke en topambtelijke sturing op de Digitale Overheid. De con-

touren van het voorstel voor de  nieuwe staan alvast in hoofdstuk 4 beschreven, deze 

zijn in lijn met het “Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid” (agendapunt 4).  

Een voorstel voor noodzakelijke en urgente investeringen in de GDI – waarvoor aan-

spraak wordt gedaan op de Aanvullende Post GDI – is in overleg met diverse interbe-

stuurlijke partijen herzien. De investeringsambities en de financiële doorvertaling 

daarvan staan nog niet opgetekend in het Digiprogramma; deze liggen separaat ter 

besluitvorming voor. Uiteindelijke investeringsambities zullen t.z.t. via verslaglegging 

van het Nationaal Beraad (of de opvolger daarvan) worden gedeeld.  

Ter besluitvorming: 

- Digiprogramma 2018 

- Investeringsambities GDI 

Bijlagen:  

20180117.03.01 Digiprogramma 2018 

20180117.03.02 Voorstel Investeringsambities (nazending) 

Agenda 

Betreft 

Nationaal Beraad Digitale Overheid 

Vergaderdatum en -tijd 

17 januari 2018, 14.00-16.30 uur 

Locatie 

n.t.b.

Contactpersoon 

Hans van der Stelt 

Hans.stelt@digicommissaris.nl 

Datum 

17 januari 2018 

Kenmerk 

2018-01-17 

Bijlagen 
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4. Herijking sturing Digitale Overheid 

Op 24 november en op 2 januari jl. zijn resp. de hoofdlijn (sheets) en de nadere uit-

werking (instellingsbesluit en voorstel voor toekomst GDI-middelen Aanvullende Post) 

in concept en voor reactie met u gedeeld. De reacties op het concept Instellingsbe-

sluit zijn in bijgaande stukken nog niet verwerkt. De reacties zullen na dit Nationaal 

Beraad worden verwerkt in het definitieve Instellingsbesluit. 

Ter bespreking: 

- Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid 

Ter besluitvorming:

- Toekomst Aanvullende Post GDI in context van herijking sturing Digitale Overheid 

Bijlagen:  

20180117.04.01 Concept Instellingsbesluit versie 2 januari 2018; 

20180117.04.02 Toekomst Aanvullende Post GDI versie 8 januari 2018. 

5. Aanpak evaluatie duurzame financieringsafspraken 

Ter bespreking: 

- Procesvoorstel evaluatie 2018 

Bijlage: 20180117.05.01 Procesvoorstel evaluatie 2018. 

6. Rondvraag & Sluiting 

Kennismaking met Staatssecretaris Raymond Knops (15:45 uur) 

Aansluitend is er een borrel ter gelegenheid van het afscheid van de Digicom-

missaris  


