Motie
Instellen onafhankelijk IT-onderzoek GR ICT West-Brabant West (ICT WBW)
De Gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 17 december 2020, gehoord hebbende
de beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Verzoek van gemeente Bergen op Zoom om uittreding uit
de GR ICT WBW’.
Constaterende dat:
• Het college het principebesluit heeft genomen in te stemmen met de notitie ‘Gevolgen en
voorwaarden tot uittreding Bergen op Zoom uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ICT WBW’;
• Dit op de middellange termijn consequenties heeft voor de gemeente Roosendaal en overige
deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling;
• De gebruikers van deze gemeenschappelijke regeling een strategische keuze dienen te maken, hoe
zij op termijn om willen gaan met gegevensverwerking van haar burgers en wel op een
betrouwbare en veilige manier;
• Kwaliteitsverbeteringen aan de kant van ICT-WBW toegezegd zijn, maar nog niet zijn
waargemaakt;
• De toekomst van ICT WBW nu mede door het vertrek van Bergen op Zoom nog niet gewaarborgd
is;
Van mening zijnde dat:
• De huidige gebruikers (ook Roosendaal) voor de korte termijn (tot 2022) geen risico’s lopen, gezien
het feit dat alle huidige gebruikers meebetalen aan het proces van systeemvernieuwing en
aanpassingen op het IT-Landschap;
• Dit op de middellange termijn wel zou kunnen gaan gebeuren;
• De overige deelnemers een goede afweging dienen te maken om na 2024 al dan niet door te gaan
met gebruik te maken van ICT WBW;
Overwegende dat:
• Deze afwegingen tijdig dienen te worden opgestart, op basis van goede argumenten. Denk
hierbij aan een evaluatie en toetselementen zoals een onafhankelijk IT-onderzoek bij de huidige
IT-leverancier, die op tal van fronten in ontwikkeling is (zowel organisatorisch als in de techniek);
Verzoekt het college:
1. In overleg met andere deelnemers van deze gemeenschappelijke regeling in 2021 een traject op
te starten om een onafhankelijke IT-audit te laten plaatsvinden bij ICT WBW;
2. Deze motie, om akkoord te krijgen, dan ook te delen met de andere deelnemers om zo
gemeenschappelijk voordeel te bereiken;
3. De raad periodiek op de hoogte te houden van het verloop van dit proces.
En gaat over tot de orde van de dag.
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