
 
 

 

Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT 
 

APPENDIX  2: INTEGRATIE VAN MENSEN EN MIDDELEN ICT  
 
 
Partijen,  
 
De gemeente Steenbergen te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………….  en handelend ter uitvoering van het 
besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen van  ………... 
verder te noemen Steenbergen; 
 
 
De gemeente Oosterhout te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………. en handelend ter uitvoering van het 
besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout van  ….. verder te 
noemen Oosterhout, 
 
gelet op artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT, 
 
 
Verklaren de volgende nadere afspraken te hebben gemaakt: 
 
 
ARTIKEL 1  MIGRATIEKOSTEN  

1. De migratiekosten ad € € 326.870 (zegge: driehonderdenzesentwintigduizend en 
achthonderdzeventig euro) exclusief BTW die nodig zijn voor de toetreding in de ICT-
omgeving zijn voor rekening van Steenbergen.  

2. De betaling van de migratiekosten door Steenbergen dient direct na het 
ondertekening van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT plaats te 
vinden.  

 
 
ARTIKEL 2 GOEDEREN 

1. Steenbergen draagt over, en verklaart daartoe bevoegd te zijn, aan Oosterhout haar 
apparatuur, software (o.a. programmatuur met bijbehorende databases en 
applicaties), producten en licenties die onder de Gemeenschappelijke regeling 
samenwerking ICT en de PDC vallen. Eventueel aan de overdracht verbonden kosten 
zijn voor rekening van Steenbergen. Partijen stellen een lijst op van de overgedragen 
goederen en de lopende verplichtingen van Steenbergen. Deze lijst maakt 
onlosmakelijk deel uit van deze Gemeenschappelijke regeling.  

2. De aanschaf van apparatuur, software (o.a. programmatuur met bijbehorende 
databases en applicaties), producten of licenties die onder deze gemeenschappelijke 
regeling en de PDC vallen geschiedt door Oosterhout die voornoemde goederen in 
eigendom verkrijgt ongeacht de locatie waar voornoemde goederen zich bevinden.  
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3. Voor zover vanwege de intellectuele eigendomsrechten de apparatuur, software (o.a.  
programmatuur met bijbehorende databases en applicaties), producten of licenties 
die onder deze gemeenschappelijke regeling en de PDC vallen en die door 
Steenbergen worden gebruikt niet in eigendom aan Oosterhout kunnen worden 
geleverd, volmachtigt de burgemeester van de gemeente Steenbergen hierbij het 
hoofd Equalit om voornoemde goederen namens Steenbergen in eigendom te 
verkrijgen. Deze volmacht eindigt van rechtswegen bij het eindigen van de 
Gemeenschappelijke regeling.  

4. Indien Steenbergen apparatuur, software (o.a. programmatuur met bijbehorende 
databases en applicaties), producten of licenties wenst aan te schaffen die vallen 
buiten de PDC en Oosterhout stemt met de aanschaf daarvan in, dan worden de extra 
kosten die daarmee zijn gemoeid apart aan Steenbergen in rekening gebracht.  

 
 
ARTIKEL 3  PERSONEEL  

1. Gedurende het eerste jaar van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT 
wordt de medewerker van Steenbergen gedetacheerd bij de gemeente Oosterhout 
waartoe een detacheringovereenkomst wordt gesloten.  

2. Er wordt een vergelijking gemaakt van de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals die 
op dat moment zijn. Eventuele verschillen worden tegen elkaar afgewogen 
(voordelen versus nadelen) en indien nodig worden afkoopregelingen/-bedragen, 
afbouw- of overgangsregelingen opgesteld. De kosten hiervan zijn voor Steenbergen. 

3. Op basis van deze vergelijking (lid 2) worden voor de medewerker van Steenbergen 
individuele afspraken vastgelegd (afkoopregelingen/-bedragen enz.). De huidige 
salarisschaal wordt gegarandeerd. De afspraken zullen worden besproken met de 
betrokken medewerker. 

4. Binnen één (1) jaar moet de medewerker van Steenbergen duidelijkheid hebben over 
de toekomstige invulling van het dienstverband na 1 jaar. 

5. Bij ontslag door Oosterhout van een medewerker die is overgenomen van Steenbergen 
op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van zijn betrekking 
anders dan op grond van ziekten of gebreken of bij geheel of gedeeltelijk ontslag of 
herplaatsing op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor vervulling van zijn 
betrekking op grond van ziekten of gebreken komen de aanspraken op de wettelijke 
en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (of de daarvoor in de plaats getreden 
regeling/collectieve aanspraken) bij Oosterhout voor rekening van Steenbergen 
volgens de formule  
60-N  
  60  
waarbij N = het aantal maanden in dienst van Oosterhout.  
 
 

Aldus getekend op    , 
 
 
 
 
De burgemeester van de     De burgemeester van de 
gemeente  Steenbergen                                      gemeente Oosterhout 
 
 
  
 
<naam>              <naam>           
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