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Geachte WOR-bestuurder,

Op bovengenoemde datum heeft u ons advies gevraagd over uw voornemen om de ICT van de
gemeente Steenbergen uit te besteden aan Equalit in Oosterhout. Daarvoor is het noodzakelijk dat er
een gemeenschappelijke regeling wordt aangegaan. Door middel van deze brief delen wij u mede dat
wij kunnen instemmen met uw voornemen, echter uitsluitend onder de voorwaarde dat het personeel
dat wordt overgenomen niet in een nadeliger positie komt te verkeren; een en ander zoals hieronder
(onder de kopjes Arbeidsvoorwaarden en Maatwerk oudere werknemers) is verwoord. De redenen
van deze voorwaarden zijn met u, als WOR-bestuurder ruimschoots besproken en komen er in het
kort op neer dat wij het van belang vinden dat de gemeente Steenbergen goed werkgeverschap
uitstraalt. Voorts maken wij een aantal opmerkingen waarvan wij van u verwachten dat u daar serieus
rekening mee houdt.

Arbeidsvoorwaarden
Wij hebben kennis genomen van hetgeen in de intentieovereenkomst d.d. 24 april 2018 en Appendix 2
“integratie van mensen en middelen ICT” is bepaald over de arbeidsvoorwaarden voor de betrokken
ICT medewerkers van onze gemeente. Als uitgangspunt is geformuleerd dat de integratie in alle
redelijkheid en billijkheid geen nadelige consequenties heeft voor het ICT-personeel in dienst van de
gemeente Steenbergen. Er wordt een vergelijking gemaakt van de secundaire arbeidsvoorwaarden,
zoals die op het moment van overgang zijn. Verschillen worden tegen elkaar afgewogen (voordelen
versus nadelen) en indien nodig worden afkoopregelingenAbedragen, afbouw- en
overgangsregelingen opgesteld.
In onze mail van 12 februari j.l. met als onderwerp ‘adviesaanvraag outsourcing ICT’ hebben wij aan u
aangeven dat de ondernemingsraad onder de huidige condities niet kunnen instemmen met het
voorgenomen besluit van het college. Het ontbrak ons aan duidelijkheid over de vergelijking van de
secundaire arbeidsvoorwaarden en de afspraken die worden gemaakt tussen onze gemeente en
Equalit omtrent de condities rond de overname van het personeel.
In de WOR vergadering van 21 februari j.l. heeft u een toelichting gegeven op de inmiddels door de
specialisten van de afdelingen Personeel en Organisatie van de gemeente Steenbergen en Equalit
'grof uitgevoerde vergelijking van arbeidsvoorwaarden. Wij hebben uit uw toelichting begrepen dat er
sprake is van minieme verschillen tussen de arbeidsvoorwaarden zoals deze in beide organisaties op
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dit moment gelden. Dit met uitzondering van de vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. U
heeft aangegeven dat bij gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden op de datum van overgang van de ICT
medewerkers naar Equalit, het nadeel in de reiskostenvergoedingwoon-werkverkeer in ieder geval met instemming van de portefeuillehouder p&o- wordt gerepareerd. Daartoe zal de lijn worden gevolgd
zoals deze indertijd ook is gevolgd bij de overgang van personeel van de gemeente Steenbergen naar
de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) gemeente Bergen op Zoom ten aanzien van de vergoeding
woon-werkverkeer. Dit betekent dat in het 1e jaar van detachering van de ICT-medewerkers de
Steenbergse arbeidsvoorwaarden onverkort van toepassing zijn. Zo ook dus de Steenbergse Regeling
woon-werkverkeer. Bij indiensttreding (na het jaar van detachering) bij Equalit op 1 februari 2021 blijft
de Vergoedingregeling reiskostenregeling woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2009 onverkort
gelden tot het einde van het dienstverband bij de gemeente Oosterhout, met dien verstande dat de
netto vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer op basis van de bij Equalit ter zake geldende
uitruilregeling via het IKB in mindering wordt gebracht. Zoals ook is geregeld bij de ISD-overgang gaat
een betere regeling van Equalit in de toekomst altijd voor en blijven toekomstige wijzigingen van de
regeling van onze gemeente van toepassing op de medewerkers die zijn overgegaan. U heeft daarbij
aangegeven dat de arbeidsvoorwaarden zoals deze op 1 februari 2021 gelden bij zowel Equalit als de
gemeente Steenbergen, uiteindelijk bepalend zijn of er sprake is van gelijkblijvende omstandigheden.
Ten aanzien van de overgang van medewerkers naar Equalit kunnen wij voor wat deze vergoedingen
en vergelijking arbeidsvoorwaarden betreft instemmen met het voorgenomen besluit van het college
mits aan die medewerkers een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt gegarandeerd zoals u
in de WOR vergadering van 21 februari hebt aangegeven en in voorgaande alinea is weergegeven.

Maatwerk oudere werknemer(s)
Ten aanzien van de migratie van mens en middelen wordt het zogenaamde “mens-volgt-werkprincipe” toegepast. Dit wil zeggen dat de medewerkers welke nu in dienst zijn van de gemeente
Steenbergen mee gaan naar de nieuwe organisatie, oftewel de gemeente Oosterhout. De
medewerkers worden eerst een jaar gedetacheerd en pas als blijkt dat de medewerker niet
functioneert, zal deze terugkeren naar de organisatie van de gemeente Steenbergen. Mocht een
medewerker (ook na begeleiding) niet naar behoren functioneren, zal dit door de gemeente
Oosterhout deugdelijk moeten worden aangetoond. Als de medewerker niet in dienst wordt genomen
van de gemeente Oosterhout wordt teruggevallen op het sociaal statuut van de gemeente
Steenbergen. Tot zover de algemene regel. De ondernemingsraad kan daarmee instemmen.
Toch zijn er situaties waarin de algemene regel in redelijkheid niet kan worden toegepast. Wij denken
hierbij vooral aan de wat oudere medewerker(s) voor wie het, zeker in dit vakgebied, vaak moeilijk of
onmogelijk is zijn/hun vakkennis op peil te houden. Zelfs in de bestaande omgeving zou dit al op
kunnen treden. Een dergelijke medewerker migreert dan naar een gespecialiseerde omgeving waarin
het algehele kennisniveau nog hoger ligt dan dat hij of zij voorheen al gewend was. Een dergelijke
migratie zou weleens tot een onaanvaardbaar stressniveau kunnen leiden waardoor zo’n medewerker
al snel uit zou kunnen vallen. Dit geeft onnodig leed en niemand is daarmee gebaat. De
ondernemingsraad heeft gegronde vrees dat er in het onderhavige geval van een dergelijke situatie
sprake is. Naar de mening van de ondernemingsraad vraagt deze situatie om maatwerk. Wij vragen u
daarom om daar bijzondere aandacht aan te schenken.

Vergelijkend onderzoek 7 kwaliteit
Wij gaan er vanuit zoals is aangegeven in een extra ambtelijk overleg op d.d.12 maart 2019 dat er
door de overgang naar Equalit geen sprake zal zijn van achteruitgang van systemen en programma’s.
Daarnaast verwachten wij daar waar het niet betrekking heeft op het basispakket dat met het
betrokken personeel goed gekeken wordt wanneer er wel of geen gebruik gemaakt gaat worden van
de aanvullende diensten c.q. taken die niet vallen onder het basispakket. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan Autocad of telefonie.
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Ten slotte betreuren wij het dat in het proces om te komen tot de adviesaanvraag er weinig tot geen
vergelijkend tevredenheidonderzoek is gedaan bij de andere deelnemers. Wij vinden het niet op de
weg van onze raad te liggen om zelf een dergelijk onderzoek uit te voeren. Het is echter wel van
belang voor de afweging van uitbesteden of zelf blijven doen. De continuïteit moet wel op minimaal
een gelijk niveau als nu het geval is worden gegarandeerd. Wij vinden het daardoor lastig om een
oordeel te vellen over de continuïteit. De productencatalogus van Equalit geeft bij
incidentenmanagement dat de oplostijd bij eenmalige of bij ca 15 meldingen varieert tussen de 4 en
16 uur na de melding tijdens kantoortijd. In de huidige situatie zijn, voor zover ons bekend, dergelijke
lange oplostijden niet of nauwelijks voor gekomen.

Wij wensen u verder veel succes met het verder uitwerken en vorm geven van het proces.
De Ondernemingsraad van de gemeente Steenbergen,
De secretaries,

B. van Est

De Voorzitter, bij afwezigheid M. Meulblok

J. van Loon,
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Adviesaanvraag outsourcing ICT Steenbergen

Steenbergen, 23 januari 2019

Geachte Ondernemingsraad,
Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 23, 25 en 46d van de Wet op
de Ondernemingsraden (WOR) stel ik hierbij uw Ondernemingsraad in de
gelegenheid een advies uit te brengen over het voorgenomen besluit van het
college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2019 ten aanzien van de
(out)sourcing ICT werkzaamheden binnen de gemeente Steenbergen naar Equalit
(gemeente Oosterhout).
Het voorgenomen besluit betreft:
Het aangaan van een “Gemeenschappelijke Regeling met gemeente
Oosterhout".
Context
Op 24 april 2018 is door het college van b8íW besloten om een
intentieovereenkomst op het gebied van ICT aan te gaan met Equalit, onderdeel
van de gemeente Oosterhout. In de overeenkomst spreken beide gemeenten de
intentie uit om te komen tot een integratie van ICT-middelen en -mensen, indien
uit het nog uit te voeren gezamenlijk onderzoek blijkt dat aan een aantal
voorwaarden kan worden voldaan. Een positief advies van de OR is er één van.
Het uitgebreid onderzoek in nauwe samenwerking met Equalit heeft geleid het
voorgenomen besluit.
Beweegredenen
De volgende beweegredenen hebben geleid tot dit besluit:
» er is sprake is van een toenemende druk op de ICT-organisatie van gemeenten,
die sterke invloed heeft op de bedrijfsmatige aspecten;
» door samenwerking wordt de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd, wordt
de kwetsbaarheid van de ICT-organisatie verminderd en is samenwerking in een
gemeenschappelijke regeling hiertoe de meest geschikte vorm;
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wordt de digitale slagkracht en het innovatief vermogen van de gemeente
Steenbergen verhoogt in combinatie met een ontzorgingsprincipe op het gebied
van ICT;
door aan te sluiten bij de keuze voor Equalit die andere gemeenten in de regio
hebben gemaakt, nemen we belemmeringen weg voor verdere regionale
samenwerking op het gebied van ICT;

Proces
Vanaf het moment van ondertekenen van de intentieverklaring door gemeente
Steenbergen en gemeente Oosterhout zijn de volgende stappen tot de datum van
het voorgenomen besluit door het college, gezet:
1. Start detailonderzoek,
2. Betrekken OR en ICT medewerkers in Onderzoekstraject,
3. Kennismaking en (individuele) gesprekken tussen Equalit en de ICTmedewerkers van gemeente Steenbergen,
4. Informatiebijeenkomsten met OR en de raad,
5. Oordeelsvorming college B&W 15 januari 2019,
6. Voorgenomen Besluit College B&W 22 januari 2019.
Medezeggenschap
In de aanloop naar het (voorgenomen) besluit van het college over de
(out)sourcing van de ICT werkzaamheden binnen de gemeente Steenbergen naar
Equalit, is uw Ondernemingsraad steeds meegenomen in de stand van zaken tot
dan toe. In zowel informele overleggen tussen de heer A. van Loon, lid van uw
raad, en onze l-adviseur, de heer P. Dries, als in formele OR overleggen bent u
steeds meegenomen in het proces. In het eerste overleg op 11 oktober 2018 is
met u van gedachten gewisseld over de beoogde doelen, het voortraject en het te
volgen proces om te komen tot een gemeenschappelijke regeling samenwerking
ICT met de gemeente Oosterhout. In het tweede overleg op 3 december 2018 zijn
naast de voortgang, de financiële kant en de personele gevolgen uitgebreid
besproken.
Gevolgen van het voorgenomen besluit
Kort samengevat brengt het voorgenomen besluit de volgende veranderingen
met zich mee:
1. Op Personeel gebied zullen de functies van de ICT medewerkers komen te
vervallen, in totaal 3 fte. In het kader van mens-volgt-werk krijgen zij een
functie bij Equalit aangeboden, waarbij de huidige salarisschaal wordt
gegarandeerd, die zal ingaan na een detacheringsperiode van 1 jaar, vanaf
1 februari 2020. Mocht om moverende redenen de ICT medewerker niet
bij Equalit in dienst komen, dan zal conform het Sociaal Statuut,
Hoofdstuk 7, een passende regeling worden getroffen.
2. Bestuurlijk/juridisch gezien valt de regeling onder de wet
gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Steenbergen zal deel
uitmaken van de Deelnemers Raad op strategisch niveau, meestal
Directeur Bedrijfsvoering, en het Tactisch Overleg Deelnemers, waar
ontwikkelingen op l&A gebied en onderzoek naar behoefte van de eigen
organisaties worden uitgevoerd.

2

3. De financiële consequenties zijn in de bijlage 1.7 uitgebreid beschreven.
Conclusie is dat de financiële gevolgen van het voorgenomen besluit
passen in de begroting.
Over met name de (individuele) arbeidsvoorwaardenafspraken kan ik uw
Ondernemingsraad nu nog geen duidelijkheid verschaffen. Mijn streven is nog
voor aanvang van de detacheringperiode op 1 februari 2020 op basis van een
arbeidsvoorwaarden vergelijkingsonderzoek te komen tot het vastleggen van
(individuele) afspraken voor de betrokken medewerkers.
Uiteraard geschiedt dat met inachtneming van het Sociaal Statuut gemeente
Steenbergen 2016 (hoofdstuk 7).
Adviesaanvraag
Als Ondernemingsraad heeft u in het lopende traject een rol in de zin van het
adviesrecht (Wet op de Ondernemingsraden, artikelen 23. 25 en 46d). Ik verzoek u
dan ook een advies uit te brengen over het voorgenomen besluit van het college
van b&w van 22 januari 2019 tot (out)sourcing ICT werkzaamheden binnen de
gemeente Steenbergen naar Equalit (gemeente Oosterhout).
Met inachtneming van een redelijke reactietermijn van 6 weken, verneem ik uw
(schríftelijk) advies graag uiterlijk 6 maart 2019. Mocht uw Ondernemingsraad in
de tussentijd nog nadere mondelinge toelichting willen, dan wordt daarvoor een
extra WOR overleg georganiseerd.
Uitgaande van een positief advies van de OR ziet het proces en de planning van
activiteiten er als volgt uit:
1. Definitief Besluit College B&W,
2. Oordeelsvorming in de Raad,
3. Instemming van de Raad met het aangaan van een gemeenschappelijke
regeling,
4. Ondertekening Gemeenschappelijke Regeling
» Een realistische planning maakt 1 mei 2019 een haalbare datum,
5. Voorbereiding Migratie tot 1 augustus 2019,
6. Migratieperiode tot 1 februari 2020
» Arbeidsvoorwaardenvergelijking tussen Equalit en gemeente Steenbergen,
» Voorbereiding migratie en synchronisatie ICT middelen,
7. Transitieweekend 14-15 februari 2020,
8. Detacheringsperiode ICT-medewerkers naar Equalit van 1 februari 2020
tot 1 februari 2021.
De bijlagen (zie onderstaande bijlagentabel) zijn tot de definitieve besluitvorming
door het college b&w vertrouwelijk met het oog op de gevolgen voor de
betrokken personen en organisatieonderdelen.
Bijlage
nr
1

Omschrijving
Adviesnota "Aangaan van een
Gemeenschappelijke Regeling
samenwerking ICT tussen gemeente
Steenbergen en gemeente Oosterhout".
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Versie 1
datum
22-01-2019

Dossiernr
Corsa
BD1800684

Is

Bijlage
nr
1.1

Versie 1
datum
24-04-2018

Omschrijving

Dossiernr
Corsa
BBM1800820

Intentieovereenkomst tot dóórontwikkeling
van de ICT-organisatie door ICTsamenwerking
BM1801665
24-04-2018
1.2
Raadsmededeling Samenwerking ICT 24-042018
BBM1900005
08-01-2019
1.3
Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking ICT
BBM1900004
08-01-2019
1.4
GR Appendix 1: Product en dienstcatalogus
2018
BBM1900006
08-01-2019
1.5
GR Appendix 2: Integratie van Mensen en
Middelen ICT
BBM1900007
08-01-2019
1.6
Prijsbijlage 2018 Equalit
BD1900012
1.7
08-01-2019
Bijlage Financiële Consequenties
BM1900139
08-01-2019
1.8
Memo "Beantwoording vragen naar
aanleiding van Sourcing ICT" aan de raad.
*Noot: de bijlagen nrs 1.1 t/m 1.8 zijn bijlagen behorende bij de Adviesnota,
bijlage 1.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit adviesverzoek, dan kunt u te
allen tijde terecht bij de l-adviseur, P. Dries.
Ik zie uw advies graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,
De WOR bestuurder,

M.j.P. (Thijs) dejongh RA,
gemeentesecretaris/algemeen directeur.
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