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Intentieovereenkomst tot dóórontwikkeling van de ICT-organisatie door ICT-samenwerking

De ondergetekenden:
1) De gemeente Steenbergen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.P. van den Belt 

MBA, burgemeester en handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Steenbergen d.d. 24 april 2018;

2) De gemeente Oosterhout, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.A. Fränzel MSc., 
burgemeester en handelende ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oosterhout d.d. 24 april 2018.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Steenbergen en Oosterhout, hierbij 
vertegenwoordigd door de respectievelijke burgemeesters,

overwegende dat:
- er sprake is van een toenemende druk op de ICT-organisatie van gemeenten, die sterke invloed 

heeft op de bedrijfsmatige aspecten;
- door samenwerking mogelijk de kwaliteit van de dienstverlening kan worden verhoogd, 

kostenvoordelen kunnen worden gerealiseerd (volgens het principe minder meerkosten), de 
kwetsbaarheid van de ICT-organisatie kan worden verminderd en samenwerking in een 
gemeenschappelijke regeling hiertoe de meest geschikte vorm biedt;

- gemeente Steenbergen de digitale slagkracht en het innovatief vermogen wil verhogen in 
combinatie met een ontzorgingsprincipe op het gebied van ICT;

- structurele samenwerking tussen de gemeenten in de regio West-Brabant en met name op de 
Brabantse Wal een strategisch doelstelling is, waarbij de interne bedrijfsvoering, waar ICT toe 
behoort, geen belemmerende factor mag vormen

en gelet op:
- de oriënterende gesprekken die tussen beide gemeenten hebben plaatsgevonden waaruit 

gebleken is dat er gezamenlijke beelden bestaan op het gebied van I ã A, t.w. op het gebied 
van beleid, visie en manier van werken van de afdeling.

De gemeenten spreken 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 de navolgende 
voorwaarden kan worden voldaan:
1. de integratie kan de instemming I een positief advies van de OR van de gemeente Steenbergen 

verkrijgen;
2. met als uitgangspunt dat de integratie in alle redelijkheid en billijkheid geen nadelige 

consequenties voor het ICT-personeel in dienst van de gemeente Steenbergen heeft;
3. Afspraken gemaakt worden waar beide partijen achter staan omtrent de condities rond de 

overname van het personeel;
4. de financiële consequenties van de integratie op korte termijn zijn inzichtelijk en voor de 

gemeente Steenbergen acceptabel worden bevonden door het College;
5. de ICT kosten voor beide gemeenten zullen op de lange termijn niet onnodig stijgen.
Het vervolgonderzoek in het kader tot definitieve toetreding zal worden uitgevoerd op kosten van de 
gemeente Steenbergen en worden beschreven in het Project Initiatie Document (PID).-
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Partijen streven ernaar dit onderzoek inclusief besluitvorming Gemeenschappelijke Regeling in juni 
2018 voor besluitvorming voor te leggen aan de colleges en de gemeenteraden van partijen. Partijen 
spannen zich in om voor 1 februari 2019 de integratie te effectueren.

Indien besloten wordt tot integratie van ICT -middelen en -mensen, zullende de volgende 
uitgangspunten gelden:
A. De integratie zal plaatsvinden onder leiding van de ünitleider Equalit van de gemeente 

Oosterhout en op basis van een gezamenlijk op te stellen projectplan, volgend op de 
inventarisatie, zoals beschreven in het Project Initiatie Document.

B. Met de integratie wordt in eerste instantie voorzien in de operationalisering van alle in gebruik 
zijnde pakketten op basis van eerder gemaakte keuzen in de gemeente Steenbergen incl. de 
bestaande koppelingen naar andere informatiesystemen

C. Na de integratiefase, zal nieuw beleid gezamenlijk en op basis van gelijkwaardigheid worden 
ontwikkeld.

D. De bestaande samenwerkingsverbanden mogen niet lijden onder deze samenwerking.
E. De kosten voor producten en diensten zullen volgens een nog nader door partijen te bepalen 

prijs per werkplek worden doorbelast aan de gemeente Steenbergen.
F. De migratiekosten die gemaakt moeten worden voor toetreding in de gemeenschappelijke ICT- 

omgeving, komen voor rekening van de gemeente Steenbergen en zullen in rekening worden 
gebracht direct na het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling.

Deze intentieovereenkomst eindigt uiterlijk op 1 januari 2019.

Partijen zijn gehouden over en weer ieder de eigen kosten, gemaakt in verband met deze 
intentieovereenkomst, te dragen en partijen hebben op dit punt over en weer niets van elkaar te 
vorderen.

Aldüís overeen/gekomen op 24 april 2018,

Naţheŕis aemeente Steenbergen, 
:n Belt, MBA

Namens de gemeente Oosterhout, 
M.A. Fränzel, MSc.

Pagina 2 van 2


