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Betreft vragen ex. Art. 9 RvO inzake; Digitale Kansen door de Coronacrisis 

Geacht college, 

Afgelopen weken hebben we in Breda en in de rest van het land massaal de overstap gemaakt naar digitaal werken, ook binnen de 
gemeente Breda is dat weliswaar in een stroomversnelling gekomen. Dit brengt uitdagingen met zich mee, maar biedt ook kansen en die 
kansen die zouden we in Breda moeten en kunnen verzilveren.  Hieronder een aantal voorbeelden waaruit we in deze tijd extra kansen 
zien.  

- Op 2 april kwam er bericht vanuit de minister dat de Omgevingswet wederom zou worden uitgesteld. Het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet zou dus eveneens uitgesteld worden.  

- Digitaal thuiswerken voor ambtenaren via kanalen zoals Microsoft Teams en Zoom wordt massaal gestimuleerd, tegelijkertijd 
zien we hier ook een extra kans om kritisch te zijn naar de privacyregels die deze en soortgelijke middelen hanteren.  

- Ook burgerparticipatie wordt nu meer dan ooit via de digitale weg gevoerd, blijkt ook uit het initiatief van het college om in 
Prinsenbeek mensen digitaal te raadplegen omtrent de realisatie van een nieuwe woonwijk. Dit kan de drempel voor veel 
mensen verlagen, maar het kan ook zo zijn dat er een groep mensen achterblijft. Instrumenten zoals de wijkplatforms zouden 
wat ons betreft ook via digitale weg doorgang kunnen vinden.   

Dat brengt ons bij de volgende vragen:  

1. Ziet het college kansen en mogelijkheden om met het uitstel van de Omgevingswet het Digitaal Stelsel Omgevingswet nu vorm 

te geven in samenwerking met partners? 

2. Gezien het toegenomen gebruik van middelen zoals Microsoft Teams, Zoom en tal van andere apps en programma’s; let het 

college daarbij ook op de privacyregels die deze apps hanteren? Zo ja, hoe gaat u hiermee om?  

3. Een vervolgvraag op het digitale thuiswerken is ook de balans tussen werk en privésfeer voor ambtenaren, hoe worden daar 

afspraken over gemaakt?  

4. Gezien het stilliggen van allerlei burgerparticipatieprocessen op de fysieke manier, ziet het college kansen om deze processen 

op een digitale wijze doorgang te laten vinden, zoals bijvoorbeeld bij de wijkplatforms?  

5. In een digitale tijd als deze is een masterplan Digitalisering nog belangrijker, hoe ver staat het daarmee en wanneer kan de 

gemeenteraad hier een update over verwachten?  

6. Tot slot, hoe pakt het college eventuele inwoners op met minder kennis van de digitale zaken om hen toch te helpen om met de 

digitale middelen aan de slag te gaan?  

 

Het zijn rare tijden voor ons allen, maar we zien ook veel positieve en hoopgevende berichten met tal van initiatieven, we kijken dan ook 

uit naar mogelijke kansen en creatieve oplossingen zoals deze al enkele weken door u college worden benut.  

 

Met hartelijke groet,  

 

Bart Lauwen, burgerraadslid D66 Breda 
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