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Aanleiding 

Op 3 juli 2020 ontving het bestuur van de GR ICT Samenwerking West-Brabant-West (hierna GR ICT 

WBW) een brief van de gemeente Bergen op Zoom waarin zij het bestuur verzoekt toestemming te 

verlenen voor uittreding per 31 december 2021. Hiermee heeft de gemeente Bergen op Zoom de 

uittredingsprocedure in gang gezet zoals beschreven in artikel 27 van de gemeenschappelijke 

regeling ‘ICT Samenwerking West-Brabant-West’1. 

 

Bijgevoegd is de Notitie ‘Gevolgen en Voorwaarden’ die de basis vormt voor de inhoudelijke en 

procesmatige inrichting van de uittreding van de gemeente Bergen op Zoom uit de GR ICT WBW. Deze 

Notitie bevat alle informatie die nodig is om een gecontroleerd en ordentelijk uittredingsproces vorm 

te geven en is tot stand gekomen na intensief contact en afstemming met de betrokken gemeenten 

zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. 

Het Bestuur van ICT WBW heeft op 14 oktober 2020 de Notitie vastgesteld. Tevens heeft het bestuur 

besloten 31 december 2020 aan te merken als de uiterste datum voor de vaststelling van de Notitie 

door de colleges. Hierdoor wordt het mogelijk om tegelijkertijd toestemming van de raad te verkrijgen 

voor de vaststelling van de Notitie waarin het Plan van Aanpak voor uittreding en een raming van de 

uittreedkosten zijn opgenomen. 

 
Beoogd effect 

De gemeente Bergen op Zoom kan per 31 december 2021 uittreden uit de GR ICT WBW waarbij het 

proces en de gevolgen van deze uittreding voor alle deelnemers bekend en besloten zijn.  

Argumenten 

1.1 De besluitvorming van de gemeente ziet alleen toe op de gevolgen van de uittreding. 

Instemming van de gemeente heeft geen betrekking op het besluit tot uittreden van de gemeente 

Bergen op Zoom. Het besluit tot uittreden is een eenzijdig besluit van die gemeente, deze moet 

eigenstandig kunnen beslissen om uit te treden, anders zou afbreuk worden gedaan het 

democratische recht tot het nemen van een dergelijk besluit. Instemming van de gemeenten ziet dus 

feitelijk alleen toe op de gevolgen van uittreding. 

 

1.2 De (financiële) gevolgen zijn redelijk en billijk. 

Voor het in kaart brengen van de (financiële) gevolgen hebben het bestuur van ICT WBW en de 

gemeente Bergen op Zoom het onafhankelijke bureau KokxDeVoogd opdracht gegeven om deze 

gevolgen in beeld te brengen. In de afgelopen periode heeft er intensief overleg plaatsgevonden, 

onder begeleiding van KokxDeVoogd,  tussen de gemeente Bergen op Zoom en de ICT WBW om de 

gevolgen inzichtelijk te krijgen.  

 

1.3 De uittreedkosten zijn op basis van nacalculatie 

Het proces is er tot nu toe op gericht om gezamenlijk, en op basis van consensus, de hoogte van deze 

uittreedkosten in beeld te brengen. Voor enkele onderdelen is dit niet gelukt. Mede om deze reden is 

er gekozen om in dit stadium te volstaan met een raming van de uittreedkosten die aan Bergen op 

Zoom toerekenbaar zijn. Deze raming is opgesteld door KokxDeVoogd onder gezamenlijk 

opdrachtgeverschap van het bestuur van ICT WBW en de gemeente Bergen op Zoom. Er is besloten 

om op basis van nacalculatie de daadwerkelijke uittreedkosten in de komende periode van uittreding 

vast te stellen. Naar verwachting kunnen de maximale begrote uittreedkosten worden 
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teruggedrongen door mitigerende maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan het in overleg met 

leveranciers verminderen van contractvolumes en/of het overnemen van personeel van ICT WBW 

door Bergen op Zoom. 

 
Kanttekeningen 

1.1 De kwetsbaarheid neemt op termijn iets toe 

Door te sturen op de langere termijn ontwikkeling van ICT WBW naar een regie-organisatie kan deze 

kwetsbaarheid worden beperkt. 

 

1.2 De kosten nemen op termijn toe 

Zonder maatregelen nemen de kosten vanaf 2023 zeer waarschijnlijk toe. Er zijn diverse maatregelen 

mogelijk om deze kosten te beperken, te denken valt aan uitbreiding van deelnemers bij de GR ICT 

WBW, uitbreiding van diensten óf verplaatsing van diensten naar andere (commerciële) partijen. 

Deze maatregelen worden de komende periode verder uitgewerkt en worden ook meegenomen naar 

de volgende evaluatie van de GR ICT WBW in 2023. In de bijlage ‘Notitie berekening uittreedkosten’ 

is hiervan een inschatting opgenomen.  

 

 (bedragen x € 

1.000) Gemeente  

%  B2022  B2023  B2024  B2025  

Etten-Leur  25,2%  € -  € 34  € 69  € 103  

Roosendaal  37,6%  € -  € 51  € 103  € 154  

Moerdijk  22,7%  € -  € 31  € 62  € 93  

Tholen  14,4%  € -  € 19  € 40  € 59  

TOTAAL  100,00%  € -  € 135  € 275  € 410  

 

 

1.3 De stuurgroep, waar de gemeente Bergen op Zoom deelnemer van is, legt besluiten aan het 

bestuur voor op basis van consensus. 

Als consensus niet mogelijk blijkt te zijn kan een extern bindend advies worden opgevraagd, 

daarnaast kent de GR ICT WBW een geschillenregeling. Het bestuur neemt besluiten op basis van 

meerderheid van stemmen. 

 

1.4 Alle colleges en raden dienen positief te besluiten 

Instemming van alle gemeenten is noodzakelijk om de uittreding met inachtneming van de Notitie 

‘Gevolgen en Voorwaarden’  te kunnen laten plaatsvinden.  

 
 
Financiën 
- 
 
Communicatie 
Het besluit zal schriftelijk aan het bestuur van ICT WBW worden medegedeeld. 
 
Vervolg 
- 
 
Bijlagen 

1. Notitie gevolgen en voorwaarden d.d.15 oktober 2020 met bijlagen 
2. Ontwerp-raadsbesluit 
3. Formeel verzoek uittreding ICT WBW van gemeente Bergen op Zoom 

 


