
gemeente Steenbergen

BM1804685

RAADSMEDEDELING

Onderwerp 
Sourcing ICT

Steenbergen; 16 oktober 2018

Aan de Raad,

Inleiding
Voorafgaand aan deze mededeling is op 24 april 2018 een intentieovereenkomst afgesloten tussen de 
gemeente Steenbergen en de 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. In bovengenoemde verklaring is de intentie uitgesproken om vóór 1 februari 2019 de integratie 

van ICT-middelen en -mensen te effectueren.
Alle stappen die vanaf de datum van ondertekening van de intentieverklaring in dit traject zijn en worden 
genomen, gaan uit van een positief besluit van de raad.
Vooruitlopend op het besluit van de Raad en met als uitgangspunt de intentieverklaring is, in nauwe 
samenwerking met de betrokken partijen, een detailonderzoek gestart om een beter beeld te krijgen van 
de huidige situatie van de ICT van gemeente Steenbergen en het beoogde resultaat van de outsourcing 

van (delen van de) ICT.

Tussenresultaat nader onderzoek
Uit het onderzoek is reeds in de eerste fase gebleken dat het onhaalbaar is om op een verantwoorde 
wijze per 14-1 -2019 het overgrote deel van de ICT middelen en het beheer daarvan aan Equalit over te 
dragen. Deze conclusie is gebaseerd op:

* De doorlooptijd van besluitvorming,
. de inventarisatie van de ICT Producten en Diensten die al dan niet ge-outsourced kunnen 

worden,
» het op orde brengen van de basis om goed voorbereid te kunnen migreren naar Equalit 

Service Centrum,
* de begeleiding van de ICT-medewerkers en
» de communicatie naar de gebruikersorganisatie,

Met het oog op zorgvuldigheid, zowel op het gebied van mensen als op het gebied van middelen, is dan 
ook door de stuurgroep besloten de migratie uit te stellen. Onder voorbehoud van een positief besluit zal 
in lijn met de planning van Equalit de migratie 1 juli 2019 van start gaan en de effectuering van de 
samenwerking vervolgens op 1 februari 2020 kunnen plaatsvinden.
Om onnodige risico’s die met dit uitstel gepaard gaan, te vermijden zijn een aantal uitgestelde 
investeringen in ICT per direct opgestart. Met name het onderhoud op onderdelen die direct te maken 
hebben met de borging van continuïteit en veiligheid krijgen een hoge prioriteit. Het betreft:

. Vervanging WiFi (veiligheid en continuïteit)
* Vervanging Firewall (veiligheid ICT),
» Vervanging Switches (continuïteit en veiligheid),
. Vervanging (deel van de) servers (continuïteit).
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Desinvesteringen worden vermeden door apparatuur in lijn met de Equalit architectuur aan te schaffen, 
zodat deze kunnen worden overgenomen door Equalit.
In de periode vanaf heden tot 1 juli 2019 is het van primair belang om er alles aan te doen de Basis op 
Orde te hebben en een vrijwel geruisloze overstap naar het Shared Service Centrum van Equalit te 
realiseren. Deze periode wordt gebruikt voor onder andere:

* Bovengenoemde vervangingen,
« MSOffice 2016,
» Bijtijds opzeggen van contracten om onnodige kosten te voorkomen,
» Communicatie en voorbereiding migratie naar gebruikersorganisatie en leveranciers.

In de recent aangenomen begroting zijn de aanpassingen in de financiële planning verwerkt.

Vervolg
Vooruitlopend op de behandeling in de gemeenteraad is het projectteam voornemens een informatie- 
sessie te houden ,waarin de raadsleden geïnformeerd worden over het voortraject en de 
toekomstverwachtingen van de Outsourcing van ICT naar Equalit. Onze Informatie Adviseur licht het 
voortraject en het verdere proces toe en er is ruimte voor het stellen vragen rondom dit onderwerp. 
Onderwerpen die in de informatiesessie zullen worden behandeld zijn:

a. Waarom ICT beheer uitbesteden en waar.
b. Het voortraject en de procesgang.
c. Gevolgen voor het huidige ICT personeel en de rol van de OR.
d. Financiële consequenties.
e. De planning.
f. Vragen.

Het uitstel van effectuering heeft als voordeel dat we meer aandacht kunnen besteden aan de personele 
en organisatorische gevolgen van de beoogde migratie. Tevens worden risico's ten aanzien van het 
gelijktijdig uitvoeren van meerdere ingrijpende wijzigingen op ICT gebied vermeden of verkleind.

Hoewel de datum van effectuering wordt opgeschoven zal het van belang zijn op korte termijn een besluit 
te nemen aangaande de Gemeenschappelijke Regeling, de bijbehorende Producten en Diensten 
Catalogus en de Integratie van mensen en middelen ICT.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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