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Amendement Zienswiize Dommelvallei

De raad van de gemeente Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op donderdag20

mei 2O2'l;

Gezien:het vqorstel van het college van burgemeester en wethoudqrs "Jaarverslag en

jaanekening2O20, meerjarenbegroting 2022-2025 en de 1e en 2ê begrotingswijziging van

Dienst Dommelvallei"; bijlage nr.:22-2021, d.d' 4 mei2021,

Overwegende dat
W als gemeente een deelvan de ondersteunende diensten hebben ondergebracht

in Dienst Dommelvallei i ) :

Wij voor de uitvoering vqn deze diensten ieder jaar ruimte inru.imen binne.n onze

begroting en dat de hoogte van die bijdrage is gebaseerd op de nodige diensten en

overeengekomen ambities.
Deze raàd op 7 april 2021isgeïnformeerd middels een 'Lijst goede initiatieven die bij

Dienst Dommelvalleizijn blijven liggen' over projecten die afgelopen jaar nog niet ten.

uitvoerzijn gekomen.

Deze raad op 14 april2021 is geïnformeerd middels de jaarstukken 2020 en de

meerjarenbegroting 2A22-2025 over het feit dat de Dienst Dommelvallei het over

202govergebleven budget deels terug uitkeert aan de.deelnemende gemeenten

Het ons verbaast dat er budget is overgebleven terwijler,'ggede initiatievenlzijn

blijven liggen
Het normaalzo is, dat de Dienst Dommelvallei binnen haar begroting geen posten

heen en weer schuift en dat budgetwijzigingen via de raden van de deelnemende

gemeenten gaan door middelvan begrolingswijzigingen. , ,

\Mj afgelopen periode geen voorgestelde begrotingswijziging hebben ontvangen

aahgaánOe het herbesiemmen van de overgebleven middelen aan 'goede

initiatieven" die zijn blijven liggen

Besluit
Het voorstel van het col6ge van burgemeester en wethouders in die zin aan te passen, dat

o Aan beslispunt 1 als laatste zin wordt toegevoegd:

, met dien verstande dat een zienswijze wordt'ingediend,.inhoudende dat middelen

die aan de Dienst Dommelvatleiziin toegekend binnen de begroting worden

herbesteed, zodat'goede initiatieven' (genoemd in de biilage) kunnen worden

uitgevoeil. Deze'verschuivingen dienen bininen de begroting opgenomen te worden

middets een begrotingswiiz iging. 
(

. Beslispunt 2 komt te luiden: geen zienswijze in te dienen tegen de vorming van

een reserve l&A;

En gaat over tot de orde van de dag

Son en Breugel, 20 mqi 2021, fracties DorpsVlSlE en CDA

BESLUIT GEII'IEENTERAAD 20 MEI 2021:
Het amendement is unaniem aangenomen.
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BIJLAGE BIJ AttII EN DEM ENT ZI ENSWJZE DOiIM ELVALLEI

Liist van goede initiatieven die soms blijven liggen, bedoeld in voortgangsrapportage
IBP.

ln de Voortgangsrapportage lnformatiebeleidsplan Dommelvallei2016 -ZO2O Rapportage
over het iaar 2020, gemeente Son en Breugel' wordt,op blz.2gemeld: 'Goede initiatievèn
met meer baten dan kosten, blijven daardoor soms liggen.

Desgevraagd noemde Dienst Dommelvalleienkele voorbeelden hiervan, hieronder vermeld:

Beter leesbare en begrijpbare teksten

Een hutpmiddet in de tekstverwerker kan medewerkers helpen om begijpet'rjkerte schrijven
(op 81'niveau). Hiermee r.s de commuhicatie naar onze inwoners tà rïriàtáren.

N ieuwe standaarden in óesÍeks oftware

Het is in 2020 níet gelukt om software te updaten waarmee bestekken worden opgestetd
voor openbare werken. Bes;tekken die met verouderde standaarden worden opgesteld,
kunnen achteraf tot wel 30% hoger in kosten uitvallen omdat leveranciers zich àr niet goed
op hebbein kunnen inschriiven. Actuete softvvare verbetert grip op kosten. (Deze updaíe Ís
inmiddels in Ql 2021 opgepakt).

Harmonisatie furtormatlevooniening beheer openbye ruimte

De drie gemeenten gebruiken verschiltende systemen om de openbare ruimte te beheren.
Harmonisatie van systemen kan leiden tot besparingen op software en beheen Tbyens wordt
het applicatielandschap minder complex. Een en ander kan aansluiten op een gedachte om
het vakinhoudeliike beheer openbare ruimte voor de drie gemeenten gezamentiiX in te l
richten via een centrumrcgeling.

Beeldmaterlaal : mogel ljke ha rm; onlsatie

De gemeenten voeren elk zetf het beheer op beetdmateriaat. Dit zijn digitale luchtfoto,s zoals
recht van boven, schuin van boven (obtiek) en streefuiew beelden.- Sommige varianten van
beeldmateriaal moeten jaarlijks opnieuw ingekocht worden. Door inkoop ,Á brherr ran
beeldmateriaal gezamenliik uit te voeren kan dit proces efficiënter en beter georganiseerd
worden. Í

Beeldm ateri aal : Betere kwal iteit voor effecti ever gehrui k
Daamaast wordt het beetdmateriaalsÍeeds betangrÍiker. Niet alteen ruimtetijke ordening en
handhaving gebruiken de beetden, mtaar bijvoorbeetd ook Ín het ktantcotntactcentrum of om
WOZ bezwaarte controleren. De l<waliteit en actualiteit van de beetden daarbij zijn
essenfiêe/. Met goede beelden kan bespaart worden op meetwerk op locatie, àuíe fysieke



controle is in veel gevallen dan niet meer nodig. Andere toepassingen van deze data,
biivoorbeeld om socio-economische vraagstukken op te /ossen zijn denkbaar.

Ben utten nieuwe mogel i|kheden van beel dmateri aal

Er zijn nieuwe mogelijkheden in de ma*t beschikbaar. Met nieuwe meettechnieken kan de
diepte/afstand van objecten in een foto bepaald worden. Híermee kunnen met tucht- en
gevelfoto's afmetingen van fysÍeke objecten bepaalden worden. Dit biedt meer
mogel$kheden om te besparen om fysiek meten en controleren. Een anderc nieuwe
mogelijkheden is een onlÍne omgeving die ook voor de ínwoner beschikbaar is.

Werken met data

Er liggen diverse voorstellen van de drie gemeenten om meerte doen met data die we al in
huis hebben. Dit is vooral het samenbrengen van gegevens en het inzÍchtetíjk maQen.
Voorbeelden van aangedragen onderwerpen waar meer inzicht gewenst is: criminatíteit
iongeren, wiikanalyses, drugsafual, Ieegstand, meldingen openbare ruimte, formatie en
bezetting, hertaxaties, bezwaarafhandeling,

Automatische koppelingen om handwerk te besparen

Een integraÍie fussen het zaaksysteem en vergadersystemen (MT, college, raad) kan er voor
zorgen dat het wekelijks handmatig ovenetten van geagendeerde stukken door secretariaat
niet meer nodig is. Een geautomatiseerde koppeling is minderfoutgevoetig.

Betere g e b ru i kerso n dersteu n I n g

Door de coronacrisis ziin we nog meer digitaalgaan werken. Nieuwe systemen voor
kantoorautomatiseing en video vergaderen bieden meer mogetijkheden en teíden tot meer
vragen voor ondersteuning. Momenteel is erte weinig capaciteit voorhanden om
gebruikersondersteuning goed in te richten en met werknemers mee te denken hoe het
besÍe gebruik te maken van systemen die we al in huis hebben. Hierdoor gaan effectieve
arbeidsuren verloren.




