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Beste leden en burgerleden,
Bij de behandeling van de 2de begrotingswijziging 2019 en de 1ste begrotingswijziging 2020 van de GR ICT samenwerking
West-Brabant-West in de raadsvergadering van 14 december 2019 is de motie “exit strategie ICT WBW" aangenomen.
In deze motie verzoekt u ons:
“De raad te betrekken in het opstellen van de onderzoeksvraag ten behoeve van de oriëntatie naar een exit-strategie”
Het doel van de oriëntatie is drieledig:
1. Inzicht krijgen in alternatieven voor ICT WBW en de daarbij behorende consequenties. Op basis van dit inzicht
kan de raad in juni 2020 een afgewogen besluit nemen over een mogelijke exit bij de GR ICT WBW;
2. Het opstellen van een plan van aanpak (stappenplan) als voorbereiding indien voor een mogelijke uittreding
wordt gekozen;
3. Het informeren van de overige deelnemers van ICT WBW voor een gezamenlijke beeldvorming en eventueel
gezamenlijke actie.
De onderzoeksvragen die worden uítgewerkt:
Hoe ontwikkelt de ict-infrastructuur zich in relatie tot alle taken van de gemeente (wat is het toekomstbeeld)?
Wat is de procedure om uit te treden bij de GR ICT WBW?

o Welke stappen moeten gezet worden en wat zijn de (financiële) consequenties?
Welke stappen I activiteiten moeten uitgevoerd worden voor een overgang naar een andere leverancier?
o Welke projectorganisatie is hiervoor benodigd?
o Hoeveel tijd is hiervoor benodigd?
Overgang naar een marktpartij:
o
o
o

Welke taken/functies moeten we binnen de gemeente houden en welke niet?
Wat zijn de kenmerken van marktpartij (kansen en bedreigingen)?
Welke ervaringen zijn er bij vergelijkbare gemeenten t.a.v. een volledige uitbesteding van de ICT
infrastructuur en het beheer hierop?

o Welke financiële consequenties (eenmalig en structureel) zijn dan te verwachten?
Overgang naar een ander gemeentelijk samenwerkingsverband:
o

o

Gemeente Breda:
« Wat zijn de kenmerken van dit samenwerkingsverband (centrumgemeente)?;
* Wat zijn de ervaringen bij klanten?
’ Welke financiële consequenties (eenmalig en structureel) zijn dan te verwachten?
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Wat zijn de kenmerken van dit samenwerkingsverband (centrumgemeente)?;
Wat zijn de ervaringen bij klanten?
Welke financiële consequenties (eenmalig en structureel) zijn dan te verwachten?

Vanwege de consequenties van het besluit in juni 2020 zowel financieel, als ook voor de gemeentelijke dienstverlening,
is een strakke planning noodzakelijk. Vandaar de keuze voor een raadsbrief. Wij vragen u om voor 20 januari 2020 aan
ons eventuele opmerkingen I suggesties door te geven. Wij zullen die dan meenemen in de definitieve
onderzoeksvragen. Binnen deze termijn zullen we ook een afspraak plannen met de ICT klankbordgroep, om ook direct
van hun te horen hoe zijn de beschreven onderzoeksvragen zien.
Vanwege het belang van een gedegen onderzoek en ook vanuit een zo onafhankelijk mogelijk advies, zal hiervoor
ondersteuning worden gevraagd aan een daarin gespecialiseerd extern bureau. Met de name ten aanzien van de
inschatting van alle benodigde activiteiten voor een overgang en inzicht in mogelijke marktpartijen, is te weinig kennis
aanwezig in de ambtelijke organisatie. Deze kennis zit nu bij ICT WBW. We willen voor een definitieve keuze ten aanzien
van een extern bureau ook de mening vragen vanuit de ICT klankbordgroep.
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