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Raadsinformatiebrief ICT NML

Voorstel
De raadsinformatiebrieven van kwartaal 1 en 2 2018 van ICT NML doorgeleiden naar de
gemeenteraad.

Inleiding
ln december 2Ot7 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Roermond, Weert,
Nederweert en Venlo ingestemd met het door ontwikkelen van de lichte
gemeenschappelijke regeling ICT NML (ICT Noord- en Midden-Limburg) tot een
Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ICT NML.
Per januari 2018 worden de gemeenteraden elk kwartaal middels een raadsinformatiebrief
geinformeerd over zaken als ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging,
organisatie, dienstverlening en nieuwe toetreders.

Beoogd effect/doel
Door per kwartaal een informatiebulletin te verstrekken wordt de gemeenteraad frequent
geÏnformeerd over actuele zaken van het samenwerkingsverband ICT NML.

Argumenten
Vanuit de betreffende gemeenteraden is het verzoek gekomen om hen vanuit ICT NML
beter en frequenter te informeren.

Kanttekeningen en risico's

Weert,
31 juli 2018
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De secretaris,
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PS

De eerste informatiebrief is nog niet doorgeleid naar de raad. De eerste brief wordt
daarom met de 2e raadsinformatiebrief aangeboden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
Raadsinformatiebrieven van ICT NML worden 1x per kwaftaal via het college doorgeleid
naar de raad.

Communicatie/ participatie
n.v.t.

Overleg gevoerd met
Intern:
n.v.t.
Extern:

n.v.t

Bijlagen:

.
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Raadsinformatiebrief informeren stand van zaken ICT NML Ql
Raadsinformatiebrief stand van zaken BVO ICT NML Q2
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