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Inleiding
Sinds 2017 hebben Leudal, Nederweert, Roermond en Weert een samenwerkingsverband op gebied
van geo(basis)registraties genaamd ECGeo, waarin de wettelijke en ambtelijke taken geborgd
worden. Na een uitvoerige evaluatie in 2020 door Rijn Consult bleek dat ECGeo is uitgegroeid tot een
kansrijke en robuuste organisatie, met enkele verbeterpunten om de organisatie toekomstbestendiger
te maken gezien de ontwikkelingen die het Geo domein met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan
de SOR (samenhangende objecten registratie), Omgevingswet en data gedreven werken..
Begin 2021 is een business Case opgesteld door de firma Rijn Consult (zie bijlage) in samenwerking
met de LNRW gemeenten, met als doel om de impact te bepalen van het eventueel onderbrengen van
de geo samenwerking bij ICTNML. Deze business case is in juli 2021 opgeleverd. Deze notitie
beschrijft de impact van deze businesscase en afwegingen welke gemaakt zijn door de hoofden om
tot een voorgesteld besluit te komen.
Advies besluit
De hoofden van de 4 aangesloten gemeenten adviseren de secretarissen om het volgende te
besluiten:
• In te stemmen met scenario 3.01 van de businesscase;
• In te stemmen om scenario 3.01 in 2022 en 2023 te laten landen in de P&C cycli;
• In te stemmen met de kosten actualisatie in 2022 naar de ervaringscijfers van 2021;
• In te stemmen met het onderbrengen van de geo-samenwerking per 1-1-2024 bij ICT NML

Toelichting en argumenten
De businesscase heeft de kosten en de baten onderzocht door de huidige situatie te vergelijken met
onderbrenging bij ICTNML, op politiek, bedrijfskundig en HR vlak. Uit de werkgroepen – ondermeer
bestaande uit financiële, juridische en HR adviseurs – zijn uiteindelijk 3 scenario’s naar voren
gekomen. De gemeente Leudal heeft hierin een uitzonderlijke positie gezien zij momenteel geen
deelnemer zijn bij ICT NML. De scenario’s betreffen:
1) ECGeo wordt ondergebracht bij ICT NML, waarbij Leudal diensten en producten van ICT
NML/ Geo zal afnemen via een Dienstverlening Overeenkomst (geen deelname);
2) ECGeo wordt ondergebracht bij ICT NML, waarbij Leudal volledig toetreedt tot de GR (zowel
ICT als Geo);
3) ECGeo wordt ondergebracht bij ICT NML, waarbij Leudal toetreedt, maar modulair, alleen
voor de Geo taak.
Scenario 1 en 2 zijn – na uitvoerige bespreking - gestuit op velerlei praktische en financiële horden,
waardoor deze scenario’s af zijn gevallen. Ook scenario 3 heeft een aantal componenten die verdere
uitwerking behoeven, maar het is wel een gedragen scenario bij alle hoofden.
In de afgelopen weken zijn er vele – met name financiële – inspanningen verricht om variaties op
scenario 3 te onderzoeken, in de hoop dat er een consensus-variant zou ontstaan waar alle
gemeenten zondermeer mee in konden stemmen. Er is gekeken naar variaties op de 5 grote pijlers:
verdeelsleutel, mate van collectieve vs individuele lasten, dienstverband (gedetacheerd vs in dienst),
locatie (Leudal vs ICT NML) en ondersteuning (Leudal v.s. ICT NML). Ook meegenomen in de
overweging is om de situatie te laten als deze is bij Leudal.
Uiteindelijk, ook met de grondgedachte om de samenwerking ECGeo zo robuust en
toekomstbestendig als mogelijk te maken (o.a. door de vier colleges goedgekeurde positionering van
SOR bij ECGeo), hebben de hoofden unaniem gekozen voor scenario 3. Om het scenario voor iedere
gemeente werkbaar te maken zijn er 3 zaken aangepast, te noemen:
•
•
•

De formatie is met 1 FTE verminderd;
Het aantal werkbare uren van de medewerkers is geactualiseerd;
Het uitvoeringsprogramma van gemeente Weert is realistischer weergegeven op 4000 uur.

De bijgewerkte financiële consequenties voor de gemeenten op basis van de businesscase zijn:

Scenario 3.01

Gemeente

Dekking

Kosten

Resultaat

Leudal

354.876

395.816

-40.940

Nederweert

232.714

221.252

11.462

Roermond

715.197

600.853

114.344

Weert

362.358

439.539

-77.181
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Er is gekozen om de daadwerkelijke overgangsdatum te verruimen met 1 jaar, naar 1 januari 2024. Dit
geeft de gemeenten voldoende de ruimte om tot passende oplossingen te komen voor geconstateerde
problematiek:
 Gemeente Weert heeft de gelegenheid om een oplossing te zoeken om het restbedrag aan
incidentele middelen als structureel te oormerken.
 Gemeente Leudal kan haar werkzaamheden voor ECGeo afbouwen en de financiële
consequenties oplossen, hoogstwaarschijnlijk zonder ondersteuning van de NRW-partners.
Bij akkoord kan direct begonnen worden met de benodigde acties te komen tot de overgang naar ICT
NML op 1 januari 2024. De werkzaamheden van ECGeo gaan door op de ingezette koers, deze
komen niet tot een stilstand door de business case ontwikkelingen.
Medewerkers:
ECGeo-medewerkers dienen geïnformeerd te worden over de gang van zaken. De hoofden als de
coördinator nemen hierin hun rol. Zij zijn op de hoogte van de business case, niet van de stand van
zaken. Een overgangsperiode van 2 jaar is lang en hier dient zorgvuldig mee omgegaan te worden;
Kanttekeningen
 De OR-en dienen nog bijgepraat te worden over laatste stand van zaken, zij zijn wel meegenomen
in het proces;
 De businesscase dient geaccordeerd te worden in het OGO van ICT NML van 3 december. Hier
zijn ook gemeenten in betrokken (Venlo, Someren, Asten) die geen onderdeel uitmaken van
ECGeo.
 Het proces welke gestart wordt na akkoord business case, dient verder gedefinieerd te worden
(rollen, taken, verantwoordelijkheden, planning en resultaten).
 De professionalisering van diensten en organisatie van ECGeo kan op enkele punten al van start
gaan, een advies notitie hierin kan worden opgesteld.
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