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Geacht bestuur,
Inleiding
Op 14 april 2022 heeft u de ontwerpbegroting 2023, de 2e begrotingswijziging 2022 en de
resultaatbestemming 2021 ICT NML voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente
Weert met het verzoek een zienswijze kenbaar te maken.
Besluit
De raad
uit als zienswijze t.a.v. de ontwerpbegroting 2023:
•

In 2021 heeft de gemeente Weert samen met de andere deelnemende gemeenten
uitgebreid gesproken over de uitgangspunten van de ICT dienstverlening. Daarbij
staat het streven naar excellente dienstverlening centraal waar de wensen en
behoeften van de gemeenten het vertrekpunt is van kwalitatieve dienstverlening
door ICT NML. Het verder verbeteren van de dienstverlening is een centraal
actiepunt in het jaarplan 2022 van ICT NML. De gemeente Weert zal constructief in
gesprek blijven over de ervaringen met de kwaliteit van de dienstverlening en daar
strak op sturen. Tevens is afgesproken dat de aangesloten gemeenten en ICT NML in
2022 zullen deelnemen aan een landelijke ICT benchmark om inzicht te verkrijgen in
de ICT kosten in vergelijking met andere gemeenten.
De raad van de gemeente Weert wenst kritisch de kostenontwikkeling en de
ontwikkelingen van de dienstverlening te volgen en er zal zowel ambtelijk als
bestuurlijk gestuurd worden op de resultaten die horen bij het door de gemeente
gewenste dienstverleningsniveau en passen bij de gemeentelijke
digitaliseringsambities.
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•

De zienswijze die door de raad over de ontwerpbegroting 2022 is ingediend, blijft
voor de nu voorliggende ontwerpbegroting 2023 een aandachtspunt. De
verschillende initiatieven van het afgelopen jaar geven een eerste aanzet tot de
gewenste afstemming en het vertrouwen dat de komende periode verbeteringen
zichtbaar worden.
De raad van de gemeente Weert spreekt uit middels een raadsinformatiebrief (RIB)
regelmatig op de hoogte gehouden te willen worden over de vorderingen die
worden gemaakt t.a.v. de ingezette veranderingen en daarmee in staat gesteld
wordt om te kunnen bijsturen wanneer nodig.

Wij zien uw reactie op de door ons ingediende zienswijze met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris

R.J.H. Vlecken
burgemeester

