
AMENDEMENT 

Onderwerp: masterplan ICT 

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 25 november 2015 

Overwegende dat: 

- het college de raad krediet vraagt voor de uitvoering van het gehele masterplan ICT;  

- hiermee een bedrag van € 2.502.700,-- is gemoeid;  

- de raad alleen middels kwartaalrapportages wordt geïnformeerd over het project; 

- de raad echter de mogelijkheid moet hebben op inhoud en budget te sturen; 

- het daarom wenselijk is dit omvangrijke project in 3 fases te splitsen, waarbij na elke fase 

wordt geëvalueerd wat er tot dan toe is gebeurd, wat dat heeft gekost en of er al dan niet of 

eventueel gewijzigd wordt verder gegaan met het project; 

- splitsing in 3 fases ook naar de mening van het college mogelijk is; 

- het college ervan uitgaat dat door co-creatie een besparing op de uitvoering van het 

masterplan van (minstens) 30% kan worden behaald;  

- dit op dit moment allerminst zeker is, terwijl het wel een essentieel onderdeel van het 

voorstel is; 

- de raad meer inzicht moet krijgen in de concrete mogelijkheden tot co-creatie en de 

financiële gevolgen daarvan ; 

 

Wijzigt het voorstel zodat het als volgt komt te luiden: 

1. In te stemmen met de voorstellen voor 2016 zoals verwoord in het masterplan, teneinde de 

in- en externe dienstverlening te optimaliseren; 

2. In te stemmen met de uitvoering van het eerste jaar van het masterplan waarvan de totale 

uitvoering  gepland staat voor 3 jaren;  

3. Hiervoor een budget van € 500.000,-- beschikbaar te stellen; 

4. Te besluiten het college op te dragen na het eerste jaar opnieuw een raadsvoorstel aan de 

raad voor te leggen waarin het eerste jaar wordt geëvalueerd (zowel in inhoudelijk als in 

financieel opzicht) en waarbij in geval van voortzetting van de uitvoering van het masterplan 

een nieuw kredietvoorstel aan de raad wordt voorgelegd; 

5. Het college toestemming te geven voor co-creatie ten einde de kosten te reduceren, en wel 

nadat het college expliciet de raad heeft geïnformeerd over de structuur van deze co-creatie 

en een onderbouwing van de factoren die de kostenreductie moeten bepalen. Bij het 

voorleggen van een nieuw kredietvoorstel worden ook deze factoren op basis van 

voortschrijdend inzicht geactualiseerd. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Fractie D66 

E. Werps 


