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begrotingswijziging 2020 & aanpassing GR

Geacht College,
De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk hebben in 2015 besloten
samen te gaan werken op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) teneinde de
expertise en kwaliteit in de bedrijfsvoering op dit gebied te bevorderen en tevens de continuïteit
hiervan te waarborgen. Dit heeft geleid tot de vaststelling van de Gemeenschappelijk Regeling ICT
Samenwerking West-Brabant-West, waarmee een zelfstandig opererende bedrijfsvoeringsorganisatie in het leven is geroepen onder de naam ICT Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW).
In augustus 2017 is ook de Gemeente Tholen toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling,
gevolgd met de toetreding van het Werkplein Hart van West Brabant als buitengewoon partner in
april 2019.
In de GR is van meet af aan opgenomen dat eens in de vier jaar een evaluatie plaatsvindt, waarbij
naast de doelgerichtheid van de samenwerking ook de vorm kritisch wordt bekeken. Nadat de
opdracht voor deze evaluatie voor akkoord is voorgelegd aan de colleges van B&W van de
deelnemende gemeenten, heeft deze evaluatie in de periode maart tot mei 2019 plaatsgevonden.
Dit heeft geleid tot de oplevering van een rapportage van het bureau Twynstra Gudde, welke u met
de aanbieding van de vastgestelde begroting 2020-2023 is aangeboden. In betreffende
aanbiedingsbrief is tevens aangegeven dat wij, gesterkt door de ontvangen zienswijzen op de
concept begroting 2020-2023, de conclusies en aanbevelingen voortvloeiende uit de evaluatie van de
ICT samenwerking overnemen. Dit houdt in dat we er voor kiezen de huidige samenwerking te
continueren onder de voorwaarden dat deze wordt verbeterd (governance, ICT volwassenheid,
verbeteren opdrachtgever- en opdrachtnemerschap) en vasthouden aan onze ambitie om op termijn
Infrastructuurdiensten vanuit de markt af te nemen, doch dit gefaseerd te doen.
Deze fasering omvat 2 sporen:
1. Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en ICT-volwassenheid;
2. ICT- infrastructuur: technisch doen wat minimaal nodig is voor minimumniveau kwaliteit en
kwetsbaarheid. Dit omvat tevens het realiseren en beheren van één gezamenlijke ICTinfrastructuur. Een taak die wordt onder gebracht bij ICT WBW.
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Mede op basis van de ontvangen zienswijzen op de conceptbegroting 2020 zijn wij aan de slag
gegaan met een
begrotingswijziging 2020, gebaseerd op de conclusies en aanbevelingen van
deze evaluatie. Het resultaat hiervan bieden wij u bijgaand aan. In het proces om te komen tot de
begrotingswijziging 2020 is intensief samengewerkt tussen ICT WBW en de deelnemers. De
belangrijkste vragen die tijdens dit proces naar voor gekomen zijn, worden in een tweetal memo's
beantwoord die als bijlagen van de begrotingswijziging zijn toegevoegd. In bijlage 1 wordt de
ontwikkeling van de kosten van afgelopen jaren in relatie tot het realiseren van de opgaven
geschetst. In bijlage 2 wordt een toelichting gegeven op de noodzakelijke investeringen om de
bedrijfszekerheid (bedrijfsvoering en dienstverlening) van onze deelnemers te kunnen garanderen.
Het overnemen van de adviezen van de evaluatie heeft niet alleen financiële gevolgen. De nood
zakelijk geachte aanpassing van de governance (1 dedicated directeur i.p.v. een 5 koppige directie)
en benodigde uitbreiding van taken van ICT WBW (realisatie en beheer van één gezamenlijke ICTinfrastructuur) vereisen tevens een aanpassing van de GR. De hiervoor aangepaste GR tekst treft u
eveneens bijgaand aan. In deze GR is tevens geanticipeerd op de inwerkingtreding van Wnra.
U wordt verzocht:
1. de
begrotingswijziging 2020 voor een zienswijze voor te leggen aan uw raad. Een eventuele
zienswijze zien wij graag uiterlijk 21 november 2019 tegemoet;
2. de raad toestemming te vragen voor deze wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ICT
Samenwerking West-Brabant-West.
Wij attenderen u erop dat hoewel het 2 afzonderlijke besluiten zijn, de voorstellen nauwe
samenhang vertonen. Dit vanwege het feit dat beide voorstellen voortvloeien uit de overgenomen
aanbevelingen van de evaluatie en derhalve noodzakelijk zijn om te realiseren.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de GR ICT Samenwerking West-Brabant-West,
De voorzitter.

De secretaris.

Bijlagen:
1. 1®‘* Begrotingswijziging 2020-2023;
a. Bijlage 1: Ontwikkeling begroting ICT WBW;
b. Bijlage 2: Technisch doen wat minimaal nodig is.
2. Aangepaste GR ICT WBW
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