
 

 
Amendement 

 
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 21 april 2016,  
behandelend het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot invoering van 
een gemeente-app;  

 
overwegende dat het college voorstelt voor een bedrag ad € 40.000,00 een zogenaamde 
gemeente-app te laten ontwikkelen onder de naam “Mijn Gemeente-app”;  

 
mede overwegende dat: 
 

de investering binnen vij f jaar wordt afgeschreven, waardoor een jaarlast ontstaat ad  
ten minste € 8.000,00;  
 

er geen enkele vorm van samenwerking plaats vindt met de overige achttien gemeenten in de 
regio die ieder voor zich reeds een dergelijke voorziening hebben, ontwikkelen of daarover 
nadenken; 

 
juist die regionale samenwerking op het gebied van ICT en communicatie tot voordelen kan 
leiden; 

 
het college deze samenwerking kennelijk op dit punt niet noodzakelijk acht, maar kiest voor 
een zuiver lokale oplossing;  

 
in de gemeente Steenbergen een lokale ondernemer met een groot digitaal netwerk is 
gevestigd die reeds per brief aan het college en de raad van Steenbergen heeft aangegeven 

samen met de gemeente Steenbergen de door haar te ontwikkelen app te willen 
samenvoegen om daarmee tot een nog beter resultaat te komen als reeds door het college in 
het Project Beter Contact gepresenteerd; 

 
samenwerking met de lokale ondernemer wellicht leidt tot economisch voordeel en een 
positief effect op de lokale werkgelegenheid;  

 
niet uitgesloten moet worden dat naast de voordelen van schaalvergroting ook financieel 
voordeel kan worden behaald;  

 
besluit het nemen van een besluit over het voorstel van het college om over te gaan tot 
“Gemeente-app” of een soortgelijke voorziening niet in stemming te brengen en het besluit als 

volgt te wijzigen:  
 
de alinea van € 40.000,00 beschikbaar te stellen voor de aanschaf, installatie en 

communicatiecampagne van de Mijn Gemeente App en aanverwante modules en deze 
kosten te dekken uit de algemene reserve te laten vervallen  
 

en hiervoor in de plaats te stellen: 

 
draagt overleg van het college op met de lokaal gevestigde ondernemer op om de 

mogelijkheden van samenwerking, schaalvergroting en kostenbesparing te onderzoeken en 
de raad vervolgens een nieuw, gemotiveerd en volledig voorstel aan te bieden waarbij de 
raad uit de twee mogelijkheden kan kiezen:  

 
 
 

 



het huidige voorstel of een uitgewerkt voorstel om te komen tot  
publiek-private samenwerking met de lokale ondernemer.  

 
Voor beide geldt dat daarbij de voordelen als nadelen alsmede de kosten overzichtelijk in 
beeld dienen te worden gebracht; 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 

Steenbergen, 21 april 2016.  
 
 

 
 
M.H.C.M. Lambers  

 
 
  


