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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit
1. De aanschaf en implementatie van een nieuwe applicatie ten behoeve van het team 

Omgevingskwaliteit aan te besteden; 
2. De door het college opgelegde geheimhouding op de bij het voorstel behorende bijlage, ‘Financiën 

en risico’s’ te bekrachtigen in de raadsvergadering, op grond van artikel 25 lid 3 van de 
Gemeentewet; 

3. In 2019 een investeringskrediet beschikbaar te stellen zoals genoemd in de geheime bijlage; 
4. De kapitaallasten, samenhangend met de investering, te verwerken in de programmabegroting 

2020.

Samenvatting

Sinds de herindeling in 2011 wordt binnen het team Omgevingskwaliteit gewerkt met de applicatie 
Key2Vergunningen. In aanloop naar de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet en de 
aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) per 1 januari 2021 is het noodzakelijk de 
huidige applicatie te vervangen. Een nieuwe applicatie zal ook beter aansluiten op de regelgeving 
rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Daarnaast zal een nieuwe 
applicatie leiden tot een verdere verbetering van de dienstverlening voor inwoners en bedrijven.

Bijlagen
Geheime bijlage met inzicht kosten, ter inzage bij griffie.
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Raadsvoorstel

Onderwerp

Aanbesteding nieuwe applicatie tbv team Omgevingskwaliteit

Begrotingswijziging

n.v.t.

Commissie

Portefeuillehouder

J.W. Klomps

Organisatie onderdeel

Omgevingskwaliteit

E-mail opsteller

Ron.Teegelaar@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346 254 186

Registratie nummer

Z/18/135695-VB/18/94163

Definitief voorstel en besluit
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Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen

T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10

www.stichtsevecht.nl

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Met een nieuwe applicatie wordt de eerste stap gezet in de overgang naar de nieuwe Omgevingswet 
en de aansluiting op de DSO. Daarnaast zal een nieuwe applicatie beter aansluiten op de AVG. De 
nieuwe applicatie zal bijdrage aan het verder verbeteren van de dienstverlening aan inwoners en 
bedrijven. 

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Volgens onze aanbestedingsregels is een nieuwe aanbesteding verplicht. Sinds enkele jaren wordt 
gewerkt met een één of tweejaarlijkse verlenging van het onderhoudscontract.
Argumenten

De huidige applicatie bestaat uit een verouderde systematiek van diverse interne koppelingen. Deze 
systematiek maakt het beheer en onderhoud van deze applicatie kwetsbaar, duur en 
gebruiksonvriendelijk. Daarnaast zal de nieuwe applicatie toekomstige wijzigingen en/of 
aanpassingen in wet- en regelgeving beter kunnen opvangen. 
Tot slot zal een nieuwe, gebruiksvriendelijke en betrouwbare applicatie ten goede komen aan de 
productiviteit en het werkplezier van bijna 90 eindgebruikers.
Kanttekeningen

Tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet zal de oude applicatie gebruikt worden 
conform de huidige werkwijze. In de overgangsperiode in 2020 zal de nieuwe applicatie geleidelijk 
aan de processen van de oude applicatie overnemen. Hiermee wordt de overgang naar de nieuwe 
Omgevingswet en de aansluiting op de DSO zo zorgvuldig mogelijk tot stand gebracht.
Communicatie

De eindgebruikers worden betrokken bij het opstellen van het Programma van Eisen en de verdere 
aanbestedingsprocedure. 

Financiën, risico’s en indicatoren

De in bijlage ‘Financiën en risico’s’ opgenomen financiële gegevens zijn geheim. Openbaarmaking 
zou tot gevolg kunnen hebben dat toekomstige partijen bij de aanbesteding hun aanbieding hierop 
kunnen aanpassen, hetgeen nadelig kan zijn voor de gemeente. Het belang van openbaarheid weegt 
daarom niet op tegen de economische of financiële belangen van de gemeente.

19 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris  Burgemeester
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Raadsbesluit

Onderwerp

Aanbesteding applicatie team Omgevingskwaliteit (huidige Key2Vergunningen)

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

2 april 2019

Commissie

12 maart 2019

Agendanummer

Registratie nummer
Z/18/135695-VB/18/94163

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2019;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 12 maart 2019;

Besluit

1. De aanschaf en implementatie voor een nieuwe applicatie ten behoeve van het team 
Omgevingskwaliteit aan te besteden;

2. De door het college opgelegde geheimhouding op de bij het voorstel behorende bijlage, ‘Financiën 
en risico’s’ te bekrachtigen in de raadsvergadering, op grond van artikel 25 lid 3 van de 
gemeentewet;

3. In 2019 een investeringskrediet beschikbaar te stellen zoals genoemd in de geheime bijlage;
4 De kapitaallasten, samenhangend met de investering, te verwerken in de programmabegroting 

2020.

2 april 2019

Griffier Voorzitter
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Origineel besluit is ondertekend


	Organisatie onderdeel
	E-mail opsteller
	Telefoonnummer opsteller
	Aan de gemeenteraad
	Voorgesteld Besluit
	Samenvatting
	Bijlagen
	Doel en beoogd maatschappelijk effect
	Relatie met bestaand beleid en regelgeving
	Argumenten
	Kanttekeningen
	Communicatie
	Financiën, risico’s en indicatoren

	Agendanummer
	Besluit

