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Implementatie Civision Sàmenlevingszaken,
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De opdracht verstrekken
aanbestedingsbeleid.
aan PinkRoccade en hiermee afwijken van het inkoop- en
TOELICHTING
flnvu Iinstructiel
Relatie met voriq voorstel :
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Alnemeen:
De basis voor de uitvoering van Leerplicht en RMc-taken is actuele en
kwalitatieve informatievoorziening. Gemeente Weer't v6ert een uitgebreide
Ieerling-administratie van alle in- en uitschrijvingen van Ieerlingen, meldingen
van verzuim en voortijdig schoolverlaten en een cliënt-volgsysteem rondom de
begeleiding die wordt uitgevoerd door de consulqnten.
In 2000 is hiervoor het onderwijssysteem Civision Onderwijs van PinkRoccade in
gebruik genomen. Dit programma is echter verouderd, het is niet voorzien van de
mogelijkheden die modernere onderwijsprogramma's vanwege de technische
mogelijkheden van dit moment gebruiken. Daarom heeft PinkRoccade een nieuw
onderwijssysteem ontwikkeld (Civision Samenlevingszaken Jeugd en Onderwijs)
dat aansluit bij wijzigingen op het terrein van jeugd en onderwijs, de
ontwikkelingen rondom moderne dienstverlening, nieuwe wet- en regelgeving en
de technische mogelijkheden van dit moment.
De koppeling met de uitvoering wordt expliciet georganiseerd in
ontwikkelwerkgroepen waarin de Iaatste fase van ontwikkeling van het
programma, de fine-tuning, met de mensen uit de praktijk wordt gedaan.
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Een aantal verbeterpunten zoals die nu al te zien zijn:
-het nieuwe programma is gebruiksvriendelijk vanwege overzichtelijkheid van
informatie, goede instrumenten voor registratie en een completer klantbeeld;
-het nieùwe programma is webbased, waardoor het systeem vanuit verschillende
plekken benaderd kan worden en geschikt is voor Iaptop en ipad en
E-dienstverlening mogelijk maakt;
-het verkrijgen van beleidsinformatie, rappooages en overzichten genereren kan
met een druk op de knop op ieder moment;
-er is technisch gezien voorzien in de aansluiting bij de nieuwe GBA systematiek
van GBA-V;
De ondersteuning voor het oude programma wordt afgebouwd en wijzigingen
rondom wet- en regelgeving worden niet meer opgenomen in het oude
programma. Dit betekent dat het huidige pakket dus op termijn onbruikbaar
wordt.
De verandering in de applicatie wordt door de Ieverancier aangeboden als de
uitlevering van een nieuwe versie. Dit gebeurt onder de huidige
contractvoorwaarden. Voor de migratie van Civision Onderwijs naar Civision
Samenlevingszaken Jeugd en Onderwijs is een offerte opgesteld door Pink
Roccade. De offerte voor deze dienst, vermeerderd met 48 maanden in verband
met een contractperiode voor onbepaalde tijd, heeft een opdrachtwaarde van
meer dan 100.000 euro. Conform het gemeentelijke aanbestedingsbeleid dient
bij een opdqachtwaarde van deze omvang een openbare aanbesteding plaats te
vinden. Er zijn echter zwaarwegende argumenten om af te wijken van het
inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Arnu menten :
Een belangrijk argument om af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid
en te kiezen voor de directe oplossing van Pink Roccade, is het gegeven dat er
binnen onze gemeente op de afdeling Werk, Inkomen en Zorg ook met de
Civision-applicatie van Pink Roccade wordt gewerkt. Op basis van deze applicatie
zijn de verschillende modules zo ppgezet dat ze integraal onderdeel uit maken
van Civision Samenlevingszaken, een oplossing voor het totale domein WIZ en
onderwijszaken.
Er zijn diverse functionaliteiten binnen het gehele platform die zo naadloos op
elkaar aansluiten en oplossingen bieden voor de werkprocessen en zaakgericht
werken binnen onze organisatie. Bovendien zijn de koppelingen naar o.a. het
GBA systeem, het zaaksysteem en andere systemen al aanwezig. Wanneer op
het onderdeel Onderwijs een programma van een andere aanbieder in huis wordt
gehaald zullen al deze koppelingen moeten worden aangeschao, ingevoerd en
mogelijk zelfs nieuw ontwikkeld. Hiermee nemen de investerings-, en
beheerlasten verder toe.
Gezien voorstaande redenen kan er afgeweken worden van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid op grond van artikel g. Technische redenen. Het gaat hier
om een aanvullende opdracht, de uitbreiding van een opdracht of de vervanging
van apparatuur die al in gebruik is en waarbij er door verandering van Ieverancier
onevenredige technische moeilijkheden, grote risico's of hoge kosten zullen
ontstaan.
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FINANCIëLE
EN PERSONELE GEVOLGEN
rlnvulinstructlel
De kosten voor het onderwijssysteem Civision Samenlevingszaken Jeugd en
Onderwijs komen neer op jaarlijkse abonnementskosten die worden berekend op
basis van een bedrag per inwoner.
De jaarlijkse kosten van f 21.225,- zijn al opgenomen in de begroting; dit zijn
de jaarlijkse kosten van de huidige applicatie die vrijvallen bij het in gebruik
nemen van de vernieuwde applicatie.
De jaarlijkse kosten voor het aansluiten van Leerplicht Nederweert bedragen
8.429,- eur (ex BTW), deze kosten worden doorberekend aan Nederweeo.
Voor de overgang naar een nieuwe versie Civision Samenlevingszaken Jeugd en
Onderwijs zijn er eqnmalige kosten ivm vewanging, de conversie en inrichting
van het nieuwe onderwijssysteem. Voor het aansluiten van Nederweeo worden
geen kosten berekend. De kosten zijn geraamd op 16.500 eur (ex BTW) en
worden gedekt vanuit het krediet nVe|anging Onderwijs Informatie Systeem'' in
2013.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belann?:
*)* Interne organisatie
Nadere speciûcatie: nvt
Geadviseerd wordt de volnende communicatie-instrumenten te qebruiken :
4. Ove rig
Gepdviseerd wordt de volnende naoicinatie-instrumenten te qebruiken :
4. overig
OVERLEG GEVOERD MET
Invultnstructie
Intern :
Ronald van Berkeln inkoopadviseur
Mia Aerts, financieel consulent
Extern:
>
BIJLAGEN
Onenbaar:
Niet van toepassing
Niet-onenbaar:
Niet van toepassing
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