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ONDERWERP
Uitbreiding ICT samenwerking
VOORSTEL COLLEGE
Het college van B&W toestemming verlenen voor wijziging van de “Gemeenschappelijke Regeling
ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg”, waarbij de gemeenten Bergen, Leudal en
Nederweert als deelnemers worden toegelaten.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De gemeenten Roermond, Venlo en Weert werken sinds 1 januari 2013 samen op het vlak van ICT.
We kunnen inmiddels stellen dat deze samenwerking succesvol verloopt en zijn eerste vruchten
heeft afgeworpen. De gemeenten Bergen, Leudal en Nederweert hebben in 2014 aangegeven toe
te willen treden tot deze samenwerking. Hiervoor hebben wij als college een business case doen
opstellen, waaruit de effecten van de toetreding voor zowel de huidige deelnemers als de
toetreders zichtbaar worden
De toetredende gemeenten verkrijgen hierdoor de kwalitatieve voordelen, waarvan ook de huidige
deelnemers al van profiteren. Zo zal de continuïteit beter geborgd kunnen worden door de dubbel
uitgevoerde ICT voorzieningen. Verder komt de opgebouwde brede en specialistische kennis van de
samenwerking ook beschikbaar voor de toetreders en zal de kwetsbaarheid afnemen doordat er
voldoende kennis en capaciteit aanwezig is.
Ook de deelnemende gemeenten hebben profijt van de uitbreiding met de nieuwe toetreders.
Natuurlijk is er een efficiency en schaalvoordeel. De ICT samenwerking wordt daardoor ook een
steeds sterkere contractpartij naar leveranciers. Belangrijker nog is het voordeel dat de gemeenten
hebben bij andere thema’s waarop wordt samen gewerkt. De behoefte om informatie en gegevens
met elkaar te delen wordt steeds groter. Denk daarbij aan de 3D’s en de RUD. Een gedeelde ICT
infrastructuur is dan bijna randvoorwaardelijk.
Om de kosten en baten in kaart te brengen is een business case opgesteld. Hieruit blijkt dat de
toetreding van de drie gemeenten een totale besparing oplevert die oploopt tot ca. € 300.000,- per
jaar op een totale omzet van ca. 5,7 miljoen.
De toegevoegde waarde van de ICT samenwerking wordt onderschreven in het Telengy rapport
“Quickscan ICT en informatievoorziening gemeente Weert”. Ook het Masterplan ICT geeft aan dat
de ontwikkeling van het samenwerkingsverband ICT bij draagt aan de versterking van de
informatie-architectuur en informatievoorziening van de gemeente Weert.
PROBLEEMSTELLING
Bergen, Leudal en Nederweert zullen toetreden tot huidige zogenaamde “lichte”
gemeenschappelijke regeling. Dit betekent dat er nog geen zelfstandige juridische rechtspersoon
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wordt gevormd. Het betrokken personeel blijft in dienst van eigen gemeente , maar worden
gedetacheerd naar de werkorganisatie waarvoor gemeente Venlo als gastheer dient. Omdat de ICT
samenwerking niet zelfstandig contracten aan kan gaan zal gemeente Venlo als contractpartij naar
leveranciers optreden.
Inmiddels hebben wij als college, middels het bestuurlijk overleg van de ICT samenwerking, de
opdracht gegeven om de doorontwikkeling naar een zelfstandige juridische entiteit te onderzoeken.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Wij mogen op grond van het bepaalde in artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
niet over gaan tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming
van uw raad. Dit geldt evenzeer voor het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling. Wij
vragen uw raad daarom ons toestemming te verlenen voor wijziging van de “Gemeenschappelijke
Regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg”, waarbij de gemeenten Bergen,
Leudal en Nederweert als deelnemers worden toegelaten.

FINANCIËLE GEVOLGEN
De toetreding van de genoemde gemeenten heeft een klein voordelig financieel effect voor de
gemeente Weert.
COMMUNICATIE
n.v.t
EVALUATIE
n.v.t
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

besluit:
1.
vast te stellen de navolgende wijziging (1ste wijziging) van de Gemeenschappelijke
regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg, overeenkomstig bijgevoegd
concept.
2.
Het college toestemming te verlenen over te gaan tot het wijzigen van de
“Gemeenschappelijke Regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden-Limburg”
overeenkomstig bijgevoegd concept.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2015.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

