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Aan de leden van de gemeenteraad Roermond, Weert,
Nederweert en Venlo

Roermond, 9 juli 2018 Onze referentie: 2018-0029

Onderwerp: Raadsinformatiebrief stand van zaken BVO ICT NML

Geachte raadsleden,

ln december 2017 hebben de gemeenteraden van de gemeenten Roermond, Weert, Nederweert en
Venlo íngestemd met het door ontwikkelen van de lichte gemeenschappelijke regeling ICT NML (lCT

Noord- en Midden-Limburg)tot een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ICT NML.
Vanuit de betreffende gemeenteraden is het verzoek gekomen om hen vanuit ICT NML beter en
frequenter te informeren. Per januari 2018 worden de gemeenteraden elk kwartaal middels een
raadsinformatiebrief geïnformeerd over zaken als ontwikkelingen op het gebied van
informatiebeveiliging, organisatie, dienstverlening en níeuwe toetreders.

Doel van de gemeenschappelijke regeling

r elkaar op het gebied van ICT ontzorgen;
¡ ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren;
o beschíkbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten;
o kwetsbaarheid op lCTvlakverminderen;
. slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en
o toekomstige groeivan ICT-kosten beperken (meer met minder)

Oprichting Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT NML

De BVO is formeel opgericht en alle administratieve zaken zijn geregeld, zoals inschrijving in de
Kamer van Koophandel, tenaamstellíng bankrekeningen, etc. De volgende stap is plaatsing van het
personeel vanuit de deelnemende gemeenten naar de BVO ICT NML. Op 3 julijl. hebben de
werkgevers en werknemersvertegenwoording in het Bijzonder Georganiseerd Overleg ICT NML een
akkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden en het sociaal plan van ICT NML. De formele plaatsing
van het personeel vanuit de vier gemeenten bij ICT NML kan nu worden gestart. Het is de
verwachting dat de gehele plaatsing in het vierde kwartaal van 2018 wordt afgerond, rekening
houdend met de vakantieperíode.
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Afronding lichte regeling

Met de oprichting van BVO ICT NML per 1 januari 2OI8 is tevens een eind gekomen aan de lichte
regeling ICT NML. Deze lichte regeling heeft haar laatste jaarrekening2OLT afgesloten met een licht
positief resultaat. De jaarrekening is desgewenst opvraagbaar.

Doorontwikkeling

Binnen ICT NML wordt gewerkt aan het programma ICT NML 2.0 waarin het verder verhogen van cle

informatíebeveiliging een belangrijk onderdeel is. Afgelopen juni zijn voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden om betrokkenen binnen de gemeenten te informeren.

ln het kader van toekomstige uitbreidingen lopen oriënterende gesprekken met omliggende
gemeenten. Uitbreidingen zullen altijd worden bekeken vanuit het belang van de reeds deelnemende
gemeenten.

Hoogachtend,

LO

De voorzitter bestuur ICT NML
A. Scholten
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