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ONDERWERP
ICT-samenwerking Noord- en Midden-Limburg.

AANLEIDING EN DOELSTELLING
Het college heeft medio 2010 opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar een
intergemeentelijke samenwerking op het vlak van ICT. Aanleiding hiervoor was om te onderzoeken
of we door middel van samenwerking efficiënter en effectiever onze ICT kunnen inrichten en
beheren. Ook willen we voorbereid zijn op de toenemende taken vanuit wet- en regelgeving en de
toenemende complexiteit van ICT. Tenslotte is ook de beheersing van de alsmaar toenemende
kosten een motivatie om de samenwerking op te zoeken.
Aan dit onderzoek hebben zes gemeenten deelgenomen t.w. Leudal, Peel en Maas, Roermond,
Venlo, Venray en Weert. Het resultaat van het onderzoek is een rapport met daarin het advies om
de gemeenten Roermond, Venlo en Weert hun ICT op gezamenlijke infrastructuur te laten draaien
en deze ook gezamenlijk te beheren. In september 2012 is op basis van dit rapport en
onderliggende business case door de colleges van deze drie gemeenten tot samenwerken besloten.
Over het besluit tot samenwerken hebben de 3 gemeenten in oktober een gezamenlijk persbericht
doen uitgaan.
Met de samenwerking willen we de individuele kwetsbaarheid verminderen, slagvaardiger reageren
op nieuwe ontwikkelingen, de kwaliteit en professionaliteit van de interne dienstverlening verhogen
en kosten besparen.
In de regeling is als doelstelling van de samenwerking opgenomen: De deelnemers willen met de
voorgenomen ICT-samenwerking de volgende belangen gezamenlijk gaan behartigen:
- elkaar op het gebied van ICT-infrastructuur ontzorgen;
- ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren;
- beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten;
- slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en
- toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder)
Om de kosten en baten in kaart te brengen is een business case opgesteld. Hieruit blijkt de
samenwerking voor de 3 gemeenten voor de gemeente Weert een geschatte besparing van
€ 600.000,-- over de periode 2013-2020 zal opleveren.
Met de keuze om samen te werken verplichten de drie gemeenten zich aan een minimale termijn
van vijf jaar. Regionaal vervullen ze hierin ook een voortrekkersrol, omdat de samenwerking ook
openstaat voor deelname door andere gemeenten. Diverse gemeenten hebben al aangegeven
geïnteresseerd te zijn in deelname. In Midden Limburg zijn dat Leudal en Nederweert. In NoordLimburg is ICT-samenwerking één van de thema’s in het secretarissen overleg tussen Bergen,
Beesel, Peel en Maas en Venlo en ook deze gemeenten zijn geïnteresseerd.
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De samenwerking zal bij de start in de vorm van een lichte gemeenschappelijke regeling worden
opgezet. Dit betekent dat er nog geen zelfstandige juridische rechtspersoon wordt gevormd. Het
betrokken personeel blijft in dienst van eigen gemeente en contracten met leveranciers worden per
gemeente afgesloten. Na gebleken succes willen we onderzoeken hoe de samenwerking zich verder
kan doorontwikkelen. De regeling voorkomt dat de samenwerking vrijblijvend wordt maar ziet ook
op een maximale autonomie voor de afzonderlijke gemeenten. Vanwege de gezamenlijke
investeringen achten de deelnemers een dergelijke regeling noodzakelijk.
De vorming van de samenwerking en de doorontwikkeling ervan wordt geleid door een
kwartiermaker, die rapporteert naar een directieraad bestaande uit de gemeentesecretarissen van
de drie gemeenten. Tweemaal per jaar vindt er ook een bestuurlijk overleg plaats met de
portefeuillehouders. De onderlinge levering van diensten zijn vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst.
De Raad wordt gevraagd om het college toestemming te verlenen voor de oprichting van en
deelname aan de “Gemeenschappelijke Regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord- en MiddenLimburg”.
PROBLEEMSTELLING
In het kader van het FLOW traject en gegeven de noodzakelijke bezuinigingen verkent het college
met instemming van uw raad de mogelijkheden om samenwerkingsvormen met andere
organisaties aan te gaan. Met Venlo en Roermond worden in dit verband kansen gezien in de ICTsamenwerking.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Om de samenwerking te bekrachtigen is een lichte gemeenschappelijke regeling opgesteld (zie
bijlage). De gemeenteraden van de drie gemeenten wordt om instemming gevraagd voor de
oprichting van deze regeling. De colleges zullen in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) de
regeling verder uitwerken en praktische afspraken vastleggen.
COMMUNICATIE
Periodiek wordt een nieuwsbrief verspreid aan de betrokken ambtenaren. Door detachering over en
weer en door het houden van gezamenlijke bijeenkomsten en opleidingen wordt kennis
uitgewisseld. De OR is actief over de samenwerking geïnformeerd. In de periodieke rapportage
over FLOW wordt de raad over de voortgang van de samenwerking geïnformeerd.
EVALUATIE
N.v.t.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
N.v.t.
VOORSTEL COLLEGE
1. Akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de "Gemeenschappelijke Regeling ICTSamenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg" d.m.v. het aangaan van bijgaande
gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst.
2. Deelnemen aan ICT-samenwerking Noord- en Midden-Limburg ter goedkeuring voor te leggen
aan raad voor het verkrijgen van toestemming voor de gemeenschappelijke regeling.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
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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 20 augustus 2013;

besluit:
Het college toestemming verlenen voor de oprichting van en deelname aan de
"Gemeenschappelijke Regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg"

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

