
Offerte 2019-2022 
  Veiligheid 

  Verkeer en vervoer 

  Economie 

  Onderwijs 

  Sport, cultuur en recreatie 

  Sociaal domein 

  Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

  Bedrijfsvoering 

  Bestuur en Dienstverlening 

 
 

Onderwerp: Voortzetting project “Scanstraat” gemeente Uden  

 

 

Betreft :Fcl/Ecl Afrekening verloopt via AGR en geen fysieke boekingen bij de gemeente 

 

 

Incidenteel  

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2019 2020 2021 2022 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 100 100 100 -  

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

100 100 100 -  

Te dekken -  -  -  -  

-  



Algemene toelichting 

Inleiding 

Voor de jaren 2014 t/m 2018 zijn incidentele 

middelen beschikbaar gesteld voor het bemensen van 

een zogeheten “Scanstraat” om het archief van onze 

organisatie te digitaliseren.  

Voor deze werkzaamheden zijn mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt ingezet via IBN. Dit levert 

werk op voor vier full-timers via IBN, in de praktijk 

wordt het werk verdeeld over circa 6 parttimers. 

Er is in de afgelopen vijf jaar veel werk verzet maar 

het karwei is nog niet af. We gaan er van uit dat we 

nog zeker drie jaar nodig hebben om ons hele archief 

te digitaliseren.  

 

Ook voor de komende 3 jaren willen we wederom 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 

kans geven om aan dit project deel te nemen. Voor de 

inzet van medewerkers via IBN is een bedrag van € 

100.000 per jaar nodig. Hiervoor kunnen we een 

beroep doen op de AGR-middelen van IBN voor de 

gemeente Uden. Hiervoor dient het college van B&W 

een verzoek in te dienen bij de secretaris van het 

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. 

 

Beoogd effect 

Door het verlenging van het project “Scanstraat” zijn 

we in staat om ons hele archief te digitaliseren. Door 

hiervoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

in te zetten, geven we als gemeente Uden een goed 

voorbeeld naar andere werkgevers. Daarnaast dragen 

we op deze manier ook ons steentje bij aan de 

afspraak uit het sociaal akkoord van 11 april 2013 

waarin het kabinet en sociale partners afgesproken 

hebben dat werkgevers extra banen gaan creëren 

voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat 

het om 125.000 extra banen die in 2026 gerealiseerd 

moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij 

de overheid. 

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Argumenten  

1.1 Karwei kan worden afgemaakt. 

De bouwvergunningen t/m 1990 zijn inmiddels 

gescand en op kwaliteit gecontroleerd. Nu volgt 

het laatste gedeelte 1991 t/m 2010. Vanaf 

oktober 2010 heeft de omgevingsvergunning de 

bouwvergunning vervangen. De 



omgevingsvergunningen zijn vanaf het begin 

digitaal afgehandeld. Door dit laatste stuk 

(bouwvergunningen1991-2010) ook te 

digitaliseren is het volledige bouwarchief digitaal 

beschikbaar. Daarnaast zijn er nog een aantal 

kleinere delen van het archief dat wij graag 

willen digitaliseren om zo de afdelingen 

efficiënter te kunnen ondersteunen. 

1.2 Gemeente geeft goede voorbeeld. 

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid 

m.b.t. de afspraak tussen kabinet en sociale 

partners om extra banen te creëren voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 

medewerkers van de scanstraat tellen mee in het 

quotum van de gemeente Uden. 

1.3 Participatiewet 

In het kader van de Participatie-wet zijn wij als 

gemeente verantwoordelijk voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de keuze 

om juist deze doelgroep in te zetten op het 

project “Scanstraat” laten we zien dat we deze 

verantwoordelijkheid ook serieus nemen en 

geven een signaal af aan andere werkgevers. 

1.4 Positief advies van de afdeling MD 

Na overleg met de betrokken medewerker bij MD 

blijkt er steun te zijn voor het scanstraat-

project. 

 

Kanttekeningen 

1.1 De kwetsbaarheid van de AGR-middelen. 

Tot nu toe is er door de IBN elk jaar een dividend 

uitgekeerd aan de betrokken gemeenten. Door 

de invoering van de Participatie-wet en het 

afschaffen van de Wsw is de toekomst van de IBN 

onzeker. Het is dan ook de vraag of er de 

komende jaren nog sprake zal zijn van het 

uitkeren van dividend. 

Momenteel is er sprake van voldoende middelen 

om de benodigde €300.000 t.b.v. de 

continuering van de “Scanstraat” voor de jaren 

2019 t/m 2021 te dekken mede doordat er nog 

voldoende geld staat gereserveerd. 

 

Financiën 

Ten behoeve van de continuering van de Scanstraat is 

een bedrag van €100.000 per jaar nodig. Dit bedrag 

kan ten laste worden gebracht van de AGR-middelen 

IBN. De AGR-middelen kunnen worden aangewend 

wanneer deze inzet leidt tot (extra) werkgelegenheid 



voor de doelgroep van de IBN. En dat is hier het 

geval. 

 

Communicatie 

In overleg met IBN en huidige medewerkers zullen 

afspraken worden gemaakt voor 2019 t/m 2021. 

 

Vervolg 

1. Aanvraag indienen bij de secretaris van het 

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant om 

het benodigde  bedrag van € 300.000 ten laste 

te mogen brengen van de AGR. 

2. In overleg met IBN de personele inzet voor de 

komende 3 jaren organiseren t.b.v. het project 

 Scanstraat. 

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 
Informatievoorziening  

 

 

 


