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Samenvatting 

 

In 2015 is het project Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) gestart. Als eerst is GT Mobiel 

uitgevoerd voor 285 deelnemers. Eén aansprekend resultaat ervan is een concrete 

kostenbesparing van meer dan 80% voor de deelnemers die binnen de raamovereenkomst 

inmiddels een nadere overeenkomst hebben gesloten. GT Vaste Communicatie is het logische 

gevolg op GT Mobiel en richt zich op de gezamenlijke inkoop van vaste data en spraak. Het 

project is geïnitieerd door de gemeenten Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, 

bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING. Dit past bij de beweging van de Digitale 

Agenda 2020 om meer collectieve voorzieningen te organiseren onder het motto ‘samen doen 

wat samen kan’. Met deze brief zetten we een eerste stap in het project GT Vaste Communicatie. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

In 2015 is het project Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) gestart. Als eerst is GT Mobiel 

uitgevoerd voor 285 deelnemers. Eén aansprekend resultaat ervan is een concrete 

kostenbesparing van meer dan 80% voor de deelnemers die binnen de raamovereenkomst 

inmiddels een nadere overeenkomst hebben gesloten. GT Vaste Communicatie is het 

logische gevolg op GT Mobiel en richt zich op de gezamenlijke inkoop van vaste data en 

spraak. Het project is geïnitieerd door de gemeenten Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, 

Utrecht, bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en KING. Dit past bij de beweging van de 

Digitale Agenda 2020 om meer collectieve voorzieningen te organiseren onder het motto 

‘samen doen wat samen kan’. Met deze brief zetten we een eerste stap in het project GT 

Vaste Communicatie. 

 

Doe mee met GT 

De VNG vraagt alle gemeenten om mee te doen met GT Vaste Communicatie, via het invullen 

van bijgevoegd aanmeldingsformulier dat ook beschikbaar is op 

www.gemeentelijketelecommunicatie.nl. Met deelname zijn veel voordelen te behalen. Net als 

GT Mobiele Communicatie zorgt GT Vaste Communicatie voor hoge kwaliteit tegen een lage 

prijs en marktconforme voorwaarden die voor langere tijd geborgd zijn door collectief 

contractbeheer. Verder leidt deze aanbesteding tot nieuwe samenwerkingsmogelijkheden 

door het realiseren van een vertrouwd onderling netwerk waarop ook landelijke bronnen 

ontsloten kunnen worden. 

 

Schrijf uw gemeente in 

U kunt deelnemen door bijgevoegd aanmeldingsformulier (zie bijlage 1) ondertekend te 

retourneren naar gt@kinggemeenten.nl. Begin augustus beoordeelt de Stuurgroep op basis 

van het aantal deelnemers of er voldoende draagvlak is voor het uitvoeren van de 

aanbesteding. De VNG treedt op als contracthouder van de overeenkomsten GT Vaste 

Communicatie. Gemeenten kunnen profiteren van de voordelen van de overeenkomsten 

vanaf het moment dat hun huidige contract afloopt. De toetreding van uw gemeente tot de 

overeenkomst wordt begeleid vanuit centraal georganiseerd contractbeheer. 

 

http://www.gemeentelijketelecommunicatie.nl/
mailto:gt@kinggemeenten.nl
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Informatie 

Alle informatie over GT is te vinden op de webpagina www.gemeentelijketelecommunicatie.nl. 

Deelnemende gemeenten worden regelmatig ook via e-mail geïnformeerd. GT organiseert 

regelmatig regiosessies, waar gemeenten in dialoog kunnen treden over GT-gerelateerde 

zaken, zoals de precieze scope van de aanbesteding. Na inschrijving blijven alle deelnemers 

betrokken bij het uitwerken van het bestek via  Algemeen Functionele Beschrijvingen 

(AFB’en), die worden gepubliceerd op de website en op basis waarvan deelnemers en 

marktpartijen hun inbreng kunnen geven. 

  

Scope, opzegging en planning 

GT streeft ernaar de ingekochte diensten maximaal te laten aansluiten bij de wensen en eisen 

van alle gemeenten. Indien de scope van de aanbesteding, zoals deze wordt beschreven in 

de AFB (Algemeen Functionele Beschrijving), na overleg met het projectteam onverhoopt toch 

niet past op de specifieke situatie van uw gemeente, kunt u alsnog afzien van deelname aan 

deze aanbesteding (tot vier weken voor publicatie van het bestek). Begin augustus wordt 

mede op basis van het aantal deelnemende gemeenten besloten over uitvoering van GT 

Vaste Communicatie. Vervolgens wordt de definitieve planning vastgesteld en gepubliceerd 

via de website www.gemeentelijketelecommunicatie.nl en een direct schrijven. De AFB wordt 

in verschillende stadia van ontwikkeling gepubliceerd op dezelfde website.  

 

Deelnemingen (anders dan gemeenten zelf) 

Samenwerkingsverbanden, ISD’s, maar ook gemeentelijk vervoersbedrijven, et cetera kunnen 

blijven deelnemen aan GT. Deze organisaties worden deelnemingen genoemd; organisaties 

die niet behoren tot de rechtspersoon van de gemeente. Bijgesloten richtlijnen (zie bijlage 2) 

maken duidelijk welke deelnemingen gebruik kunnen maken van GT.  

Wij verzoeken u om de aan uw gemeente gelieerde deelnemingen over de mogelijkheid tot 

toetreding tot GT te informeren. Het aanmeldingsformulier voor een deelneming is op te 

vragen via gt@kinggemeenten.nl en verkrijgbaar via de website. 

 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

http://www.gemeentelijketelecommunicatie.nl/
mailto:gt@kinggemeenten.nl
http://www.vng.nl/

