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Geachte dames en heren,

Bij besluit van 24 maart 2016 heeft u ingesteld de werkgroep ICT, met als opdracht - kort gezegd - om de gemeenteraad
te kunnen ondersteunen/ adviseren ten aanzien van strategische vraagstukken met betrekking tot ICT. Naar dit
raadsbesluit (nr. RVB16-0023) mogen wij u kortheidshalve verwijzen .
De werkgroep heeft zich vanuit haar opdracht gebogen over het raadsvoorstel RVB16-0044 Ontwerp-begrotingen 2017
en jaarrekening 2015 Verbonden Partijen. Dit raadsvoorstel staat op de agenda van de bijeenkomst Beeldvorming 1 van
9 juni 2016. Besluitvorming over het raadsvoorstel is voorzien in de raadsvergadering van 16 juni 2016. De werkgroep is
bij haar bespreking van het raadsvoorstel gekomen tot een advies aan uw raad . Graag informeren wij u in deze brief over
ons advies.
In bovengenoemd raadsvoorstel RVB16-0044 stelt het college u onder andere voor om kennis te nemen van de
ontwerpbegroting 2017 ICT Samenwerking West-Brabant West (WBW) en op deze ontwerpbegroting een zienswijze in te
dienen (c.q. vanuit de begroting 2016 te handhaven) voor de volgende twee punten:
De zorg omtrent het ontbreken van een visie op outsourcing. Voordat er investeringen in de nieuwe
infrastructuur worden gedaan, moet deze visie niet alleen aan het bestuur worden voorgelegd , maar
ook aan de gemeenteraden worden aangeboden;
De zorg omtrent het komen tot een goede kostenreductie . De deelnemersbijdragen voor de jaren 2017,
2018 en 2019 laten tot nu toe alleen een sterke stijging zien . De raad verwacht een grotere ambitie om
vanuit de samenwerking te komen tot een verdere kostenreductie.
Met betrekking tot de zienswijze zoals het college deze voorstelt, is de werkgroep tot de volgende bevindingen gekomen.
1. De werkgroep is verheugd dat het college voorstelt om de zienswijze op het gebied van de zorg omtrent het
ontbreken van een visie op outsourcing te handhaven op de wijze zoals hierboven is beschreven. Ter aanvulling
geeft de werkgroep uw raad mee om in de visie op outsourcing in ieder geval inzicht te vragen in
alternatieven, zowel kwalitatief als kwantitatief (gespecificeerd op kostenniveau), zodat een goede afweging mogelijk
is. De werkgroep geeft u in overweging om de voorgestelde zienswijze op dit punt aan te scherpen.
2. De werkgroep heeft geen opmerkingen naar aanleiding van de voorgestelde zienswijze over de zorg omtrent het
komen tot een goede kostenreductie.
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3.

In bijlage 1 bij de ontwerpbegroting 2017 ICT Samenwerking WBW wordt ingegaan op het hoe en waarom van de
ICT-samenwerking, alsmede op de kaders en uitgangspunten voor de ICT-samenwerking (basis
inrichtingsprincipes). Bovengenoemde zaken zijn verder in detail uitgewerkt in het governance-document
"Spelregelboek ICT-samenwerking WBW" en het bedrijfsplan, zo is in genoemde bijlage vermeld. Naar het oordeel
van de werkgroep is het daarbij gewenst om bij de genoemde ambities de planningen nader inzichtelijk te maken. De
werkgroep geeft u daarom in overweging om dit aspect als extra zienswijze toe te voegen .

De werkgroep is van oordeel dat de aanvullingen die zij hierboven heeft aangedragen uw raad op het gebied van de
informatievoorziening zullen helpen bij uw kaderstellende en controlerende rol. Voor het overnemen van deze
aanvullingen is amendering van het raadsvoorstel de aangewezen weg .

Hoogachtend,
De werkgroep ICT,

P.J.C.T.M. Vergouwen
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J.A.A. Pais
Voorzitter

