
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Lok   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West 
Brabant West 2016 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal,  
 

Voorstel   
 
Kennis te nemen  van de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking 
West Brabant West (ICT WBW) en ten aanzien van de ontwerpbegroting 2016 geen zienswijze in te 
dienen. 
 

Aanleiding   

De gemeenschappelijke regeling ICT WBW is op 1 augustus 2015 opgericht. Reden voor het pas nu 
aanbieden van de begroting 2016 is ligt gelegen in het uitgangspunt om met een begroting te komen 
waarin ook de meerjaren-inversteringen de nieuwe gemeenschappelijke ict-infrastructuur zijn 
opgenomen. Het komen tot een overeenstemming over de nieuwe gemeenschappelijke ICT-
infrastrctuur nam meer tijd in beslag dan vooraf gepland 
 
Het bestuur van de ICT WBW heeft op 7 januari 2016 over deze begroting het volgende besluit 
genomen: 

• De begroting voor 2016 voorlopig vast te stellen en ter zienswijze voor te leggen aan de vier 
gemeenten; 

• Het geplande investeringsniveau vast te stellen en de aanbestedingsprocedure op te starten. 
Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure zal ook een toets worden uitgevoerd welke 
onderdelen van de infrastructuur de ICT WBW zelf uitvoert en welke aan de markt worden 
overgelaten (visie op outsourcing). Deze visie wordt aan het bestuur voorgelegd, voordat er 
daadwerkelijk verplichtingen worden aangegaan vanuit de aanbestedingsprocedure. 

 

Kader    

Ingevolge artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke 
regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de 
ontwerpbegroting naar voren te brengen. 
 

Motivering / toelichting   

De komende drie jaar staat de invoering van één gemeenschappelijke ICT infrastructuur centraal. 
Aanbesteding vindt plaats in 2016. Invoering wordt gepland in 2017 en 2018. 
 

Doel en evaluatie   

 
Financiële aspecten en consequenties   

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT WBW stelt jaarlijks de berekeningswijze vast van 
de deelnemersbijdragen. Voor 2016 is de bijdrage €1.290.078. Deze bijdrage past binnen de 
gemeentelijke begroting. 
 
De gemeente draagt bij in een eventueel nadelig exploitatieresultaat. Dit kan leiden tot een extra 
financiële gemeentelijke bijdrage om het exploitatieresultaat sluitend te krijgen. Via de planning en 
control cyclus wordt de voortgang bewaakt. Daarnaast kan er invloed worden uitgeoefend via het 
directieoverleg en het bestuursoverleg. In beide besluitvormingsorganen heeft een vertegenwoordiger 
vanuit onze gemeente zitting. 
 
 

Communicatie    

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT WBW het besluit mededelen. 



 
 

Bijlagen   

1. Begroting 2016 – ICT Samenwerking West-Brabant West 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Lok   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West 
Brabant West 2016 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 
1. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2016 geen zienswijze in te dienen. 
2. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West Brabant West te 

informeren over de zienswijze. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


