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De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besteedt
steeds meer producten en diensten landelijk aan namens alle
Nederlandse gemeenten. Een van de diensten die de VNG
aanbesteedt is GGI-veilig. GGI-veilig bestaat uit drie percelen om
de digitale weerbaarheid te verhogen en de eigen ICT
infrastructuur veiliger te maken. Dit is noodzakelijk, omdat de
gemeente Waalwijk de bedrijfsvoering en dienstverlening steeds
verder digitaliseert en vanwege de toename van digitale
dreigingen .

Besluit
in te stemmen met deelname aan de landelijke
aanbesteding GGI-Veilig voor producten en diensten met
betrekking tot veiligheids- en privacy maatregelen voor de
informatievoorziening.

Meedoen aan deze aanbesteding is in lijn met het strategisch
informatiebeleid, nl. aansluiten op landelijke initiatieven. De
ervaringen met de eerdere aanbestedingen vanuit de VNG (vaste
telefonie en mobiele telefonie) hebben geleid tot een enorme
kosten besparing. De VNG ontzorgt gemeenten bij het
inkoopproces en kan de hoogwaardige kwaliteit van de producten
en diensten bewaken.

B02.O

Deelname landelijke
aanbesteding GT
connect

Het besluit tot deelname brengt geen directe financiële
verplichtingen met zich mee. Als de gemeente Waalwijk echter
gedurende de looptijd van het raamcontract producten en
diensten wil verwerven (zie ook de toelichting) die passen binnen
de afgesloten raamovereenkomst, zijn we verplicht die ook via de
raamovereenkomst af te nemen voor de percelen waarvoor we
inschrijven.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besteedt
in te stemmen met deelname aan de landelijke
steeds meer producten en diensten landelijk aan namens alle
aanbesteding GT connect voor producten en diensten met
Nederlandse gemeenten. Een van de diensten die de VNG
betrekking tot telefonie.
aanbesteedt is GT connect. De basis van GT connect is een
communicatieplatform op basis van een telefooncentrale in de
cloud. Deze telefooncentrale maakt unified communications
mogelijk. Dit is een totaal oplossing voor telefonie, chatten,
videobellen, SMS, e-mail, whatsapp, enz. Daarnaast maakt deze
oplossing koppelingen mogelijk met diverse gemeentelijke
systemen (zaaksysteem, website, e-mail).
Het resultaat van GT connect moet de huidige traditionele
telefooncentrale vervangen. De telefooncentrale is in 2016 deels
vernieuwd, maar is niet geschikt om de eerder genoemde
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moderne telecommunicatie te ondersteunen. De kosten worden
geschat op €40.000 per jaar en worden gedekt vanuit het budget
telefonie en communicatie. Vanwege het cloud model betaalt de
gemeente voortaan voor daadwerkelijk gebruik: per medewerker
per maand. De exacte kosten zijn bekend, nadat de aanbesteding
heeft plaatsgevonden. Deelname aan de aanbesteding is
verplicht, na inschrijving door de gemeente.
In het coalitieakkoord zijn stevige ambities uitgesproken o.a.
over vergroening en verduurzaming van de bedrijventerreinen.
De energietransitie zal de komende jaren heel veel tijd,
inspanning en financiële middelen vragen. Omdat bedrijven grote
energiegebruikers zijn, mag van hen ook een inspanning worden
gevraagd. Momenteel heeft de gemeente geen mogelijkheden om
die inspanningen af te dwingen. Voor de hand ligt om een
zodanige verplichting wel op te nemen voor bedrijven die zich
nieuw vestigen in de gemeente. Daartoe dienen de
uitgiftevoorwaarden te worden aangepast.
Gelet op de omvang van de bebouwing op onze
bedrijventerreinen, ligt het voor de hand dat wordt bezien of de
plaatsing van zonnepanelen mogelijk is. Sommige bedrijven,
zoals DMG zijn hiertoe al overgegaan. Door Parkmanagement is
ingeschat dat ongeveer 30% van de bestaande daken geschikt is
voor plaatsing van zonnepanelen. Om vast te stellen of dat echt
zo is, is nader onderzoek nodig. Uitgaande van 30% zou er ong.
100 ha. dakvlak beschikbaar zijn. Uit oogpunt van duurzaam
ruimtegebruik is het aan te bevelen om beleid te ontwikkelen dat
bedrijven verleidt om zonnepanelen te plaatsen.
Met de bedrijven die zich gaan vestigen op Haven 8 west worden
gesprekken gevoerd om ook inspanningen te verrichten. Gelet op
de gesloten overeenkomsten is dit niet afdwingbaar maar de
betreffende bedrijven hebben wel aangegeven hiertoe over te
willen gaan en zelfs de intentie te hebben om gasloos te bouwen.
Een en ander leidt tot het onderstaande advies.

Besluit

1. De algemene uitgiftevoorwaarden aan te passen in die
zin dat bedrijven die bedrijfsgrond aankopen en daarop
gaan bouwen verplicht worden het dak qua constructie
geschikt te maken voor zonnepanelen en tevens de
verplichting op te leggen toegang te verlenen tot het dak
en een derde partij toe te staan het dak geheel of
gedeeltelijk te exploiteren voor zonnepanelen, een en
ander voor zover men niet zelf het dak gebruikt.
2. Beleid te gaan ontwikkelen voor het plaatsen van
zonnepanelen op bestaande bedrijfsgebouwen, dit in
samenwerking met Parkmanagement en Stichting Waalwijk
CO2 neutraal, en daarbij te onderzoeken welke daken
daadwerkelijk geschikt zijn voor plaatsing van
zonnepanelen.
3. De partijen die zich gaan vestigen op Haven 8 West
schriftelijk te laten bevestigen dat zij hun gebouw ten
minste geschikt maken voor zonnepanelen en streven naar
“gasloze” gebouwen.

