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Collectieve digitale
infrastructuur en
collectieve inkoop
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De dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten wordt
steeds meer gedigitaliseerd. Vanuit het verleden kocht de
gemeente Waalwijk producten en diensten ter ondersteuning van
deze digitale dienstverlening en bedrijfsvoering lokaal in. Het
inkopen van deze producten en diensten is veelal complex, vergt
veel kennis en capaciteit om dit succesvol uit te voeren en levert
niet het maximale inkoopvoordeel op.

Besluit
deel te nemen aan de collectieve infrastructuur en
collectieve inkoop van de VNG volgens het 'pas-toe-of-leguit' principe. Dit houdt in dat we ons conformeren aan
deelname aan de collectieve inkoop van deze collectieve
infrastructuur van de VNG, tenzij we zwaarwegende
argumenten hebben om hier vanaf te wijken.

De taakgroep VNG realisatie besteedt steeds meer producten en
diensten landelijk aan namens alle Nederlandse gemeenten. Dit
gebeurt sinds 2016 collectief, waar gemeenten zich op kunnen
inschrijven. De gemeente Waalwijk heeft inmiddels deelgenomen
aan vijf aanbestedingen voor de inkoop van vaste
telefonie/internet, mobiele telefonie, GT-connect (unified
communications), GGI-veilig (digitale beveiligingsproducten en
diensten) en GGI-netwerk (gemeentelijke netwerk).
De gemeente Waalwijk is zeer positief over de ervaringen met de
reeds uitgevoerde aanbestedingen, de resultaten en de werkwijze
van VNG realisatie. De kwaliteit van deze aanbestedingen is zeer
hoog, de kennis is geborgd bij de VNG, de beoogde reductie van
kosten wordt waar gemaakt, de gemeente wordt ontzorgd en op
deze manier ontstaat een sterkere positie als opdrachtgever in de
ICT markt.
Het besluit om deel te nemen aan deze aanbestedingen gebeurt
nu per thema in afstemming met de directeur bedrijfsvoering en
dienstverlening en de portefeuillehouder. Het voorstel is om
voortaan deel te nemen aan de collectieve infrastructuur en
collectieve inkoop volgens het 'pas-toe-of-leg-uit' principe. Dit
houdt in dat we ons conformeren aan deelname aan de
collectieve inkoop van deze collectieve infrastructuur van de
VNG, tenzij we zwaarwegende argumenten hebben om hier vanaf
te wijken. Het betreft een eigen interne strategische keuze,
zonder dat direct een verplichting wordt aangegaan met de VNG.
B02.O

Digitale authenticatie De gemeente Waalwijk levert via internet verschillende digitale
producten en diensten. Inwoners en ondernemers moeten
zichzelf voor de aanvraag van deze digitale producten en

De richtlijnen om digitale producten en diensten te
koppelen aan DigiD, eHerkenning of eIDAS en de
bijbehorende uitwerking hiervan (bijlage) vast te stellen:
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diensten identificeren. In 2019 zijn drie vormen van digitale
identiteit beschikbaar nl. DigiD voor inwoners, eHerkenning voor
ondernemers en in 2018 is eIDAS geïntroduceerd voor Europese
inwoners en ondernemers met een BSN.
Het gebruik van een digitaal authenticatie is inmiddels
gemeengoed binnen Nederland. Cijfers uit 2018 tonen aan dat
13,7 miljoen DigiD accounts actief zijn. Hiermee is in 2018 in
totaal 308 miljoen keer geauthentiseerd. De ambitie van het
kabinet is om de digitale koploper van Europa te worden. Het
grootschalig gebruik van digitale authenticatie middelen zoals
DigiD is randvoorwaardelijk om dit te laten slagen.

Besluit
• Een aanpassing vindt plaats in de gemeentelijke
administratie;
• Een hoog beveiligingsniveau is noodzakelijk;
• Leges kunnen eventueel berekend worden;
• Ondertekening is noodzakelijk door de aanvrager;
• Terugkoppeling van het resultaat van de transactie aan
de aanvrager.

In de enquête aan het inwonerspanel ‘Sprekend Waalwijk’
gehouden in 2017 geeft 78% aan dat inwoners DigiD voor het
aanvragen van producten en diensten geen probleem vindt. 37%
vindt het zelfs handig want inwoners weten hun DigiD uit hun
hoofd. 15% geeft aan dat zij het wel vervelend vinden of niet
gebruiken omdat ze het te lastig vinden.

B03.OOT

Richtlijnen om digitale producten en diensten te koppelen aan
DigiD of eHerkenning zijn nooit vastgesteld, maar wordt al wel
volop ingezet. In dit voorstel en in bijlage zijn de uitgangspunten
uitgewerkt voor het plaatsen van een digitaal authenticatiemiddel
voor een digitaal product of dienst. Daarbij is de volgende lijn
aangehouden:
• Een aanpassing vindt plaats in de gemeentelijke administratie;
• Een hoog beveiligingsniveau is noodzakelijk;
• Leges kunnen eventueel berekend worden;
• Ondertekening is noodzakelijk door de aanvrager;
• Terugkoppeling van het resultaat van de transactie aan de
aanvrager.
Ondersteuning
Uit het rapport “Als werk weinig opbrengt” blijkt o.a. dat ZZP’ers
ZZP'ers met schulden een hoog risico op armoede en schulden hebben. De Wet
via de Coöperatie
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is bedoeld voor
Over Rood
natuurlijke personen. Schulden van ondernemers worden niet via
Wgs opgelost. In juli 2018 heeft de Tweede Kamer een motie
aangenomen en de regering opdracht gegeven te zorgen dat
groepen zoals ZZP’ers, niet langer worden uitgesloten van de

1. In 2019 een pilot te starten waarbij maximaal 10
ZZP’ers een gemeentelijk aanbod in het kader van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening krijgen voor
ondersteuning via de coöperatie Over Rood.
2. De gemeentelijke bijdrage per traject vaststellen op een
bedrag van maximaal € 350,=.
3. De totale kosten van € 3.500,= te dekken uit de post
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B04.OOT

inspraakreactie
interim omgevingsverordening

B50.RNO

Jaarverslag wet
Kinderopvang 2018
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gemeentelijke schuldhulpverlening. Hiervoor is een wetswijziging
in de maak. Voor ondernemers met problemen hebben we op dit
moment via de Wgs geen passend aanbod. Voor deze groep is
via Baanbrekers het Besluit Zelfstandigen beschikbaar. Dit is een
vrij complexe regeling en is niet altijd passend bij de vraag van
de ondernemer. Het BZ is bedoeld voor ondernemers die het
bedrijf willen beëindigen omdat het niet levensvatbaar is, of
extra bedrijfskrediet nodig hebben en niet terecht kunnen bij een
bank. Het BZ is niet bedoeld voor de ondernemer met schulden
die hulp nodig heeft om de administratie op orde te krijgen en de
schulden te regelen. Op dit moment hebben we binnen de
uitvoering van de Wgs geen laagdrempelig aanbod voor de
Zzp‘ers, terwijl hier wel behoefte aan is. Om deze reden wordt
voorgesteld om via de Coöperatie Over Rood een pilot te starten
om voor 2019 10 ZZP’ers te ondersteunen. De totale kosten van
deze pilot bedragen € 3.500,=. Deze kosten kunnen opgevangen
worden binnen het beschikbare budget voor de
schuldhulpverlening.
De concept provinciale interimomgevingsverordening ligt ter
inzage met de mogelijkheid daarop te reageren. Naar onze
mening doet noch het proces noch de inhoud recht aan het
gedachtegoed van de omgevingswet als van de omgevingsvisie
van de provincie.
Daarnaast is een aantal onherroepelijke bestemmingsplannen
niet juist weergegeven op de kaart van de verordening.
Hierbij wordt u het jaarverslag wet Kinderopvang 2018 van onze
gemeente ter vaststelling aangeboden. Het jaarverslag is de
verantwoording over de toezicht- en handhavingstaken aan de
gemeenteraad en aan de Inspectie van Onderwijs. De
verschillende onderdelen van de jaarverantwoording gaan in op
de tijdige afhandeling van aanvragen, de uitvoering van
inspecties en handhavingsacties op overtredingen. Daarbij
worden verschillende voorzieningen onderscheiden:
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (KDV), Buitenschoolse
opvang (BSO), gastouderbureau’s (GOB) en voorziening
gastouder (VGO). De gegevens zijn opgehaald uit het Landelijk
Register voor Kinderopvang (LRK) en geplaatst in het Internet
School Dossier (ISD) van de Inspectie van het Onderwijs.

Besluit
schuldhulpverlening.

Bijgaande brief als reactie op de concept-verordening uit te
laten gaan.

- akkoord te gaan met het Jaarverslag Toezichtinformatie
wet Kinderopvang gemeente Waalwijk 2018;
- deze informatie het Internet School Dossier (ISD) aan de
Inspectie van Onderwijs beschikbaar te stellen;
- met bijgaande raadsinformatiebrief de raad over de
jaarverantwoording kinderopvang 2018 te informeren.
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Besluit
Voorgesteld wordt bijgaand Jaarverslag Toezichtinformatie wet
Kinderopvang gemeente Waalwijk 2018 vast te stellen. Deze
informatie via het ISD aan de Inspectie van Onderwijs
beschikbaar te stellen. Met bijgaande raadsinformatiebrief de
raad te informeren.
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B51.RNO

17e
begrotingswijziging
2019 (Beleidsplan
OVL) -

Op 6 juni 2019 stelde de gemeenteraad het Beleidsplan OVL
Het raadsvoorstel tot vaststelling van de 17e
2019-2023 vast. Bij de stukken was de begrotingswijziging (wel
begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
gemaakt) niet aanwezig en in het dictum van het besluit was niet
opgenomen dat de raad de bijbehorende 17e wijziging van de
begroting 2019 moest vaststellen.
Via bijgaand raadsvoorstel wordt de begrotingswijziging alsnog
ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

B52.RNO

Raadsinformatiebrief
380 kV
hoogspanningslijn

Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad
aan te bieden.

B53.RNO

Raadsinformatiebrief
stand van zaken
"Bloemenoordflats"

Binnen de Regio West-Brabant vond samenwerking plaats tussen
‘Samenwerkende Overheden’ met betrekking tot de 380 kV
hoogspanningslijn. In de gemeente Waalwijk heeft deze leiding
hetzelfde traject als de huidige lijn, maar deze komt aan de
zuidzijde van de huidige leiding te liggen. De huidige
hoogspanningslijn loopt nu voor een klein deel door de gemeente
en ligt ten zuiden van Waspik.
Met de bijgevoegde raadsinformatiebrief van de Samenwerkende
Overheden informeren wij u over deze 380 kV hoogspanningslijn.
De gemeenteraad wordt middels bijgevoegde
(concept)raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang
van het project “Bloemenoordflats”.

B54.RNO

Meicirculaire 2019
gemeentefonds

De financiële consequenties voor het huishoudboekje zijn aan de
hand van de meicirculaire 2019 t.o.v. de decembercirculaire
2018 voor de jaren 2019 en verder in beeld gebracht. Een
beperkt aantal taakmutaties wordt in afwachting van de verdere
voorstellen van de vak-teams voorlopig centraal geparkeerd. In
week 25 en 26 wordt hierover nader afgestemd met de
budgethouders.

1. Voor 2019 de effecten, samen met de overige
afwijkingen op de begroting, bij het najaarsbericht 2019
d.m.v. een begrotingswijziging aan de raad ter vaststelling
voor te leggen.
2. Voor 2020 de effecten mee te nemen in de
conceptbegroting 2020.
3. De raad d.m.v. bijgevoegde raadsinformatiebrief bij te
praten.

De meicirculaire 2019 geeft voor 2019 een bruto voordeel van
€1.681.000 en een netto voordeel van €281.000 (na
oormerkingen en stelposten). De effecten voor de lopende
begroting (2019) verwerken we, zoals gebruikelijk, via een aan

De gemeenteraad in kennis te stellen van de voortgang van
het project “Bloemenoordflats” middels bijgevoegde
(concept)raadsinformatiebrief.
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Besluit
te bieden begrotingswijziging bij het najaarsbericht.
Relevant zijn in het bijzonder de netto-effecten voor de
kadernota, welke worden verwerkt in de begroting voor het jaar
2020. Op basis van de meicirculaire ontstaat, na het afzonderen
van stelposten voor oormerkingen, areaalontwikkelingen en loonen prijsontwikkelingen voor de kadernota en meerjarenbegroting
het volgende beeld:
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Verdere toelichting is verwerkt in de bij dit advies behorende
raadsinformatiebrief, waar naar wordt verwezen. Details rond de
financiële uitkomsten zijn terug te vinden in de bijlagen. De
meicirculaire 2019 is ter raadpleging bijgevoegd.

