
MOTIE
Motienummer:

Datum: 13-14 november 2007

Agendapunt:

onderwerp: Open Standaarden en Open Source

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 13 en 14 november 2007,
Overwegende:

● het actieplan voor Open Source en Open Standaarden “Nederland Open in Verbinding” van 
het kabinet, met als actielijn voor Open Standaarden comply-or-explain and commit,

● de kamerbreed ondersteunde Motie Vendrik uit 2002 die de gehele overheid opdroeg in 
2006 volledig over te zijn op Open Standaarden,

● dat Gouda door het ondertekenen van het Manifest van de Open Overheidsorganisaties zich 
ten doel heeft gesteld werk te (blijven) maken van Open Standaarden en Open Source 
Software,

● dat vrijheid en openheid van informatie een groot goed zijn in onze democratische 
samenleving,

● dat we in het kader van Optima Forma en Permanent Beter voor al onze uitgaven een goede 
kwaliteit voor een redelijke prijs willen betalen,

Constaterende:
● dat bij de beantwoording op vragen over de programmarapportage werd aangegeven dat de 

gemeente niet in alle gevallen in staat is “over te stappen naar goedkopere of betere 
concurrentie”,

Spreekt uit:
1. dat de inzet van het college voor OS/OSS wordt gewaardeerd en ondersteund,
2. dat licentiekosten in principe niet verder mogen stijgen (anders dan met inflatie),

Verzoekt het college:
3. dat bij toekomstige aanbestedingen van software expliciet ondersteuning van Open 

Standaarden wordt geëist,
4. via samenwerking met andere overheden moet worden gezocht naar Open Source 

alternatieven voor onze gebruikte software,
5. de gemeente vermijdt afhankelijk te zijn van één enkele leverancier (“vendor lock-in”),
6. volgens het comply or explain and commit-principe te streven naar 100% gebruik van Open 

Standaarden,
7. de gemeenteraad indien nodig te informeren over de voortgang op dit punt,

      en gaat over tot de orde van de dag.
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