
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
De Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant West (ICT WBW) biedt de eerste 
begrotingswijziging 2019 aan voor een zienswijze door de gemeenteraad. Dit is conform de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Deze begrotingswijziging is het gevolg van personele uitbreiding op 
gebied van privacy en informatiebeveiliging en de transformatie richting een regie organisatie. 
 
Beoogd effect 
Een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur, zodat gemeenten zich kunnen blijven ontwikkelen 
richting een efficiëntere en digitale overheid.  
 
Argumenten 
1. Dit is wettelijk bepaald 
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat de raden van de deelnemende 
gemeenten in de gelegenheid moeten worden gesteld een zienswijze te geven op 
begrotingswijzigingen van een gemeenschappelijke regeling. 
 
2. ICT WBW moet voldoen aan de eisen ten aanzien van privacy en informatiebeveiliging 
Hiervoor is het nodig dat er een personele uitbreiding plaatsvindt op het gebied van privacy (AVG) en 
informatiebeveiliging (CISO). 

 
3. De invoering van de gezamenlijke nieuwe ICT-infrastructuur verloopt gefaseerd per deelnemer. 
De gemeente Roosendaal kiest er niet voor om als eerste gemeente over te gaan naar de nieuwe 
gezamenlijke ICT-infrastructuur. Reden hiervoor is dat de werkzaamheden rondom het project ‘Huis 
van Roosendaal’ niet gelijktijdig met de nieuwe ICT-infrastructuur uitgevoerd kunnen worden. Alle 
voorbereidingen en inventarisaties voor de nieuwe infrastructuur gaan uiteraard wel door. 

 
4. ICT WBW gaat zich transformeren richting een regie organisatie 
Deze transformatie is nodig om optimaal aan te (blijven) sluiten bij de huidige marktontwikkelingen. Dit 
project, wat in samenwerking met de deelnemers is gestart, vraagt om specifieke kennis welke niet 
aanwezig is en ingehuurd gaat worden. 
 
Kanttekeningen 
1. De oude infrastructuren blijven in gebruik 
Alleen het noodzakelijke onderhoud zal nog worden uitgevoerd aan de oude infrastructuur. Verder is 
alles er op gericht om zo snel als mogelijk over te gaan op de nieuwe infrastructuur. Er zullen geen 
investeringen meer gedaan worden aan de oude infrastructuur. 
 
Financiën 
De bijdrage 2019 is voor Roosendaal €1.277.046, dit is ten opzichte van de begroting 2019 een 
voordeel van € 31.873. Dit komt door een voordeel van €265.699 ten gevolge van een gewijzigde 
planning (zie argument 3) en een nadeel van €233.826 en gevolge van AVG, inhuur kennis en 
blijvende exploitatiekosten oude infrastructuur. 
 
Communicatie 
Het bestuur van ICT WBW zal per worden geïnformeerd. 
 
Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief en eerste begrotingswijziging 2019 
 


