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Schriftelijke vraag

Sinds kort zijn de besturen van o.a. dorpshuizen, buurthuízen en anderen verplicht om voor
een subsidieaanvraag gebruik te maken van een zogenaamde eHerkenningsmakelaar
waarbij subsidieaanvragen digitaal aangevraagd moeten worden. De gemeente zelf kan

blijkbaar pas half september ínformatie híerover verstrekken terwijl de aanvragen voor l-

oktober binnen moeten zijn.
Het lijkt ons weer een zoveelste voorbeeld van toenemende digitalisering waarbij het
systeembelang centraal staat terwijl het menselijke belang van de buurthuizen en

dorpshuizen centraal zou moeten staan.

Wij hebben de volgende vragen

L. Wat is de bedoeling van het werken met eHerkenningsmakelaars?
2. ln wiens belang is het werken hiermee?
3. Wat is het voordeel van de wijk- en buurthuizen?
4. Waarom is zo weinig en laat hierover gecommuniceerd?
5. Moeten de buurthuizen nu verplicht hun subsidieaanvraag op deze wijze indienen?
6. Krijgen de buurthuizen en dorpshuizen meer tijd voor hun aanvragen?

Fractie Nieuwe Democraten, Ton Schijvenaars



Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

1. eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen
bij de overheid, zo kunnen ondernemers en beroepsgroepen dat met eHerkenning.
eHerkenning wordt geleverd door erkende aanbieders (eHerkenningmakelaars) die zijn
verenigd in een netwerk. Deze aanbieders hebben onderling afspraken gemaakt om
samenwerking en zekerheid in het netwerk te garanderen, zoals het beheer, de

ontwikkelingen, functionaliteiten, beveiliging en privacy. De kracht van het netwerk zit in
de zekerheid die het de aangesloten organisaties en gebruikers biedt: veilige online
dienstverlening altijd en overal, 24f7,waarbij bijvoorbeeld de stand van een

subsidieaanvraag digitaal kan worden gevolgd.

eHerkenning is dus een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee organisaties hun

diensten veilig online toegankelijk maken voor bedrijven, organisaties en consumenten.
Gebruikers loggen met hun eHerkenningsmiddel in op een webdienst om vervolgens hun
zaken online te regelen. eHerkenning controleert daarbij of de persoon die een dienst
afneemt daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is, maar ook of hij ook bevoegd is om te
handelen. Organisaties weten zo altijd met wie ze te maken hebben en of diegene
bevoegd is om te handelen. De erkende aanbieders van eHerkenning leveren deze
zekerheden op verschillende betrouwbaarheidsniveaus.

Omdat de gemeente meer digitaal met haar burgers wil communiceren, kunnen vanaf
juli 20L6 subsidieaanvragen voor 2OI7 met gebruikmaking van eHerkenning digitaal
worden ingediend. Organisaties dienen eHerkenning zelf aan te vragen.

eHerkenning kent vier betrouwbaarheidsniveaus. Om gebruik te kunnen maken van de

online aanvragen voor de gemeente Roosendaal dienen organisaties minimaalte
beschikking over niveau 2. Er zijn zes leveranciers die aangemerkt zijn als aanbieders/
eHerkenningsmakelaars die het aansluitproces kunnen begeleiden Het staat organisaties
vrijte kiezen van welke leverancier gebruik wordt gemaakt.

Aan aansluiting op eHerkenníng niveau 2 zijn kosten verbonden. Aan een organisatie, die
een subsidieaanvraag 20L7 indient, wordt eenmalig een bedrag van maximaal € 60,-
uitgekeerd, waarmee de kosten van eHerkenning voor de komende drie jaar
(gedeeltelijk) zijn vergoed. Vanaf het vierde jaar dienen organisaties zelf zorg te dragen
voor de kosten van eHerkenning. De kosten van eHerkenning worden ook vergoed als de
gevraagde subsidie niet verleend wordt.

2.Zie antwoord vraag L

3. Zie antwoord vraagL

4. Bij brief van 28 juni 2QL6zijn alle organisaties die in 2015 en 20L6 subsidie hebben
aangevraagd bij de gemeente Roosendaal íngelicht. Tevens is informatie hierover op de
gemeentelijke website gezet. De afgelopen periode zijn vragen over e-herkenning
beantwoord. Het is dus niet zo, dat informatie vanuit de gemeente pas half september
20L6 kan worden verstrekt.

5. Alle subsidieaanvragen 20L7 dienen in principe met gebruikmaking van eHerkenning te
worden ingediend. Alleen wanneer een organisatie een gegronde reden heeft om de

aanvraag niet digitaal met eHerkenning aan te vragen, is het mogelijk om de

subsídieaanvraag op de 'oude' manier in te dienen.

6. Nee. Het staat organisaties overigens alt¡jd vrij om een verzoek tot uitsteltot het
indienen van een subsidieaanvraag in te dienen.



Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Coördinerend wethouder subsidieverlening

Toine Theunis.


