
 
 
 

 

AANGENOMEN - Motie 1 is met 32 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, VLP, SP, 

Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie, D66 en Wezenbeek) en 3 stemmen tegen (GroenLinks)  

 

 

Motie 1. 

Analyse naar kosten en effectiviteit ICT-Samenwerking 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 25 juni 2020; 

 

Constaterende dat:  

 

• In de raad van de gemeente Bergen op Zoom op 14 december 2019 de motie “exit strategie ICT 
WBW” is aangenomen. In deze motie wordt het college van B&W van de gemeente Bergen op 
Zoom gevraagd om inzicht te geven in alternatieven voor de ICT-samenwerking West-Brabant-
West (hierna: WBW) en de daarbij behorende consequenties; 

• In de raad van Bergen op Zoom op 23 juni jl. een raadsbesluit is genomen om uit te treden uit de 
gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking WBW (er wordt gekozen voor een commerciële 
outsourcingspartner); 

• De gemeente Bergen op Zoom op korte termijn een verzoek tot uittreding zal indienen, waarna 
de colleges van alle aan de gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking WBW deelnemende 
gemeenten, op grond van artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling, binnen een termijn 
van drie maanden dienen te besluiten over de voorwaarden en gevolgen van de uittreding; 

• Ook de gemeente Tholen uittreding overweegt; om zich vervolgens aan te sluiten bij een 
samenwerkingsverband in Zeeland. 

 
Overwegende dat:  
 

• Alhoewel een uittredende gemeente eenmalig (ontvlechting)kosten door uittreding zal maken, 
de kosten voor de deelnemers aan de ICT-samenwerking WBW zullen stijgen doordat als gevolg 
van uittreding de schaalvoordelen zullen afnemen (zowel voor beheer en onderhoud als voor 
investeringen) en de regeling er niet in voorziet, dat de uittredende gemeente meerjarig 
bijdraagt aan compensatie van deze kostenstijging; 

• Daarbij in de rapportage van NCOD “Eindrapportage onderzoek raadsmotie SSC” [Shared Service 
Centra]” bovendien is aangegeven dat de kwetsbaarheid van de ICT WBW zal toenemen en de 
kwaliteit van de ICT WBW zal afnemen doordat de schaal die ontstaat na het vertrek van Bergen 
op Zoom (als grootste deelnemer aan ICT WBW) onvoldoende is om de robuustheid te 
garanderen die er nu is; 

 
Van mening zijnde dat:  
 

• Het van belang is, dat de gemeente Roosendaal tijdig een standpunt inneemt over eigen 
deelname aan de ICT-samenwerking WBW in de gewijzigde context van het uittreden van 
gemeente Bergen op Zoom uit deze ICT-samenwerking; 

 

WEZENBEEK 



 

 

 

 

 

 

Verzoekt het college: 

 

1. Een analyse uit te voeren naar de kosten en effectiviteit van de ICT-Samenwerking WBW als 
gevolg van uittreding van de gemeente Bergen op Zoom; 

2. Hierin tevens de eventuele overstap van de gemeente Roosendaal naar een andere (private) 
outsourcing partner mee te nemen; 

3. De raad over de resultaten van de analyse te informeren voor 1 oktober 2020. 
 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering.  

Namens, 
 
VLP, Martijn Verbeek 
Roosendaalse Lijst, René van Broekhoven 
CDA, Sebastiaan Hamans 
VVD, Jeroen van den Beemt 
Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
D66, Harm Emmen 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
SP, Adriënne Maas-Cleeren 


