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Aan de Raad,
Visie
In de strategische visie informatievoorziening is aangegeven dat deelname aan een ICT- 
samenwerkingsverband een betere borging van kennis en kwaliteit garandeert, kwetsbaarheden 
verminderd en de continuïteit vergroot. Deze deelname dient vooral ondersteuning te zijn aan de 
organisatiewikkeling en samenwerking met partners.

Het proces rondom de organisatieontwikkeling is inmiddels in gang gezet. Om een optimale 
dienstverlening te kunnen borgen, in te kunnen spelen op een toekomstbestendige bedrijfsvoering en het 
hoofd te bieden aan de steeds sneller veranderende wereld om ons heen, is afgelopen halfjaar een 
vooronderzoek verricht om te bepalen in hoeverre aansluiting bij een samenwerkingsverband op ICT- 
gebied voor gemeente Steenbergen haalbaar is.

Doelstellingen
Vanuit het vooronderzoek zijn een aantal doelstellingen gedestilleerd voor de ICT-omgeving van 
gemeente Steenbergen:

Het verminderen van kwetsbaarheden en het verhogen van de weerbaarheid van de iCT-voorziening 
van de Gemeente Steenbergen.
Het verhogen van de digitale slagkracht en innovatief vermogen van de Gemeente Steenbergen.
Het verhogen van samenwerking in de regio door (digitale) drempels weg te nemen tussen 
gemeenten..

Ambitieniveau
Het ICT ambitie niveau van de gemeente Steenbergen valt samen te vatten in onderstaande statements: 

Gemeente Steenbergen hoeft niet voorop te lopen in de digitale revolutie maar wii wei tijdig mee 
kunnen in relevante ontwikkelingen.
ICT moet gedegen, betrouwbaar en in dienst van de klant zijn.

Vooronderzoek
In het vooronderzoek zijn drie scenario’s onderzicht:

* ICT West-Brabant West, de samenwerking tussen gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, 
Roosendaal, Moerdijk en Tholen;

* Equalit, het shared servicecentrum van gemeente Oosterhout met als deelnemers de gemeenten 
Woensdrecht, Zundert, de ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Goirle), 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Oosterhout en de OMWB.

» zelf blijven doen, maar dan op een eigentijdse wijze (regievoering)



Hieruit is gebleken dat aansluiting bij het shared servicecentrum van gemeente Oosterhout, Equalit, het 
beste aansluit bij onze doelstellingen en ambitieniveau.

Intentieovereenkomst
Wij hebben in de collegevergadering van 24 april 2018 besloten tot nader onderzoek naar de 
samenwerkingsmogelijkheden met Equalit. Hiertoe is een intentieovereenkomst afgesloten tussen 
gemeente Steenbergen en gemeente Oosterhout. De kern van de overeenkomst is dat beide gemeenten 
de intentie uitspreken om op ICT-gebied verdergaand met elkaar samen te werken. De gemeenten 
spreken verder de intentie uit om te komen tot een integratie van ICT-middelen en ICT-personeel.

Vervolg
De verwachting is dat u in juni 2018 nader geïnformeerd wordt over de resultaten van het onderzoek naar 
de definitieve aansluitingsmogelijkheden bij Equalit. Afhankelijk van het resultaat kan dit een raadsbesluit 
zijn of een raadsmededeling.
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