Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 7.5
Doetinchem, 26 februari 2020

Budget applicaties voor Omgevingswet
Te besluiten om:
1. In de begroting 2021 een structureel budget van € 30.000 per jaar op te nemen ten behoeve
van aanschaf en vervanging van applicaties voor de uitvoering van de Omgevingswet.
2. De dekking hiervoor meenemen in de Kadernota begroting 2021.
Inleiding
Voor de implementatie van de Omgevingswet hebt u budget gereserveerd in de begroting van
2020. Bij de aanmelding is aangegeven dat op dat moment nog niet bekend was hoeveel er
gereserveerd moest worden voor aanpassingen in de ICT. Dit is eerder ook al benoemd in de
bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet fase 3 Ontwerpend Onderzoek (collegebesluit
28 februari 2019). Inmiddels is er meer zicht op de financiële impact van de wet wat betreft ICT
en is het noodzakelijk om budget vrij te maken voor de te nemen technische maatregelen.
Argumenten
1.1. Het doen van technische aanpassingen is een noodzakelijke voorwaarde om op 1 januari
2021 te voldoen aan de wettelijke eisen en de Omgevingswet uit te kunnen voeren.
Vanaf januari 2021 moet de gemeente in staat zijn de volgende zaken uit te voeren: wijzigingen
doorvoeren in het omgevingsplan; vergunningaanvragen & meldingen ontvangen en
behandelen; vragenbomen maken en plaatsen op het DSO waarmee indieners kunnen bepalen
of een vergunning nodig is. Om dit te kunnen doen, moet de gemeente applicaties aanschaffen
en inrichten en moet er gekoppeld worden met het DSO.
De huidige applicaties voor vergunning, toezicht en handhaving (vth) en omgevingsplan zijn niet
geschikt voor de ondersteuning van de Omgevingswet en voldoen niet aan de wettelijke eisen.
De VNG bestempelt het verkrijgen van deze applicaties als onderdeel van de ‘minimale acties’
om de Omgevingswet uit te kunnen voeren1.
1.2. De kosten voor applicaties voor de Omgevingswet zijn hoger dan de huidige kosten
De huidige applicaties voor vth en omgevingsplan worden vervangen. De kosten voor de
vervangende applicaties en voor de aanvullende applicatie voor de vragenbomen zijn hoger dan
de kosten van de huidige applicaties. De structureel aanvullende kosten bedragen ongeveer
€ 30.000,- per jaar.
1.3. Omdat de applicaties 1 januari 2021 operationeel moeten zijn is besluitvorming
vooruitlopend op de behandeling van de kadernota noodzakelijk.
De aanschaf en implementatie van de verschillende applicaties kosten tijd. Om op tijd klaar te
zijn, is het belangrijk zo snel mogelijk een besluit te nemen over de financiën. Daarom ontvangt
u dit voorstel nu en niet pas met de kadernota 2020.
Financiën
De meerkosten van de minimaal noodzakelijke applicaties voor de uitvoering van de
Omgevingswet bedragen structureel ongeveer € 30.000,-.
Naast de structurele kosten zijn ook er ook eenmalige kosten (o.a. opleiding, inrichting).
Deze kosten worden gedekt uit bestaande kredieten voor vervanging informatiesystemen.
De uitvoering past binnen het jaarplan van de afdeling.
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Kanttekeningen
1.1. Er is de komende jaren nog veel in beweging rond de omgevingswet
De datum 01-01-2021 is niet het eindpunt, maar het begin van de Omgevingswet. Op allerlei
terreinen - vanuit de landelijke overheid, op het niveau van de VNG, op het gebied van
automatisering - zal er nog veel uitgekristalliseerd en ontwikkeld worden. Wij vragen nu budget
voor de minimale acties rondom ICT ten behoeve van de Omgevingswet. De komende jaren
evalueren wij of aanvullende stappen en investeringen nodig zijn.
Vervolg
Gezien de benodigde tijd voor de implementatie, zal na de toekenning van het budget zo
spoedig mogelijk worden overgegaan tot de aanschaf en implementatie van de applicaties.
Dit gebeurt onder toezicht van een ambtelijke stuurgroep. Het traject moet vóór 1 januari 2021
zijn afgerond. Na twee jaar zal de werking van de applicaties worden geëvalueerd. Omdat we
met een nieuwe wet te maken hebben, blijven we in de gaten houden of er nieuwe wensen
voortvloeien uit het proces of zaken moeten worden aangepast (op diverse terreinen). April
2020 informeren wij u door middel van een raadsmededeling en schetsen onze verwachtingen.
Bijlagen
Bestuursopdracht Implementatie Omgevingswet fase 3 Ontwerpend Onderzoek (collegebesluit
28 februari 2019).
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
mr. G.A. Karssenberg

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over budget applicaties voor
Omgevingswet;
gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;
besluit:
1. In de begroting 2021 een structureel budget van € 30.000 per jaar op te nemen ten behoeve
van aanschaf en vervanging van applicaties voor de uitvoering van de Omgevingswet.
2. De dekking hiervoor meenemen in de Kadernota begroting 2021.
Aldus besloten in zijn vergadering van 5 maart 2020,

, griffier

, voorzitter

