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Agendanummer

Onderwerp
Toestemming te geven tot het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT
tussen gemeente Steenbergen en gemeente Oosterhout

Steenbergen; 19 maart 2019

Aan de raad,
1.
Inleiding
Op 24 april 2018 is door de burgemeesters van de gemeente Steenbergen en de gemeente
Oosterhout een intentieovereenkomst getekend tot dóórontwikkeling van de ICT-organisatie door
middel van integratie van ICT-middelen en -mensen, zie Bijlage 1. In de intentieovereenkomst wordt
een aantal voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet kunnen worden bij het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT tussen gemeente Steenbergen en gemeente
Oosterhout. Het college heeft besloten dat in een nader onderzoek moest worden vastgesteld of
aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Vanaf 24 april 2018 is hieraan in nauwe samenwerking
met Equalit gewerkt.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft het college op 22 januari 2019 een voorgenomen
besluit genomen tot het aangaan van bovengenoemde regeling en is in overeenstemming met de
Wet op de Ondernemingsraden een adviesaanvraag ingediend bij de OR. Hierop is met een positief
advies gereageerd, derhalve gaan wij over tot deze besluitvorming.

2.
Achtergrond
Vóór het tekenen van de intentieovereenkomst met de gemeente Oosterhout is een onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden die de gemeente Steenbergen heeft om met haar ICT
dienstverlening te kunnen voldoen aan de hoge eisen die de maatschappij en de centrale overheid
stellen aan de digitale dienstverlening van lokale overheden. In de raadsmededeling van 24 april
2018, zie bijlage 2, zijn de aanleiding voor het onderzoek, de opties en het resultaat kort toegelicht.
Equalit bleek uiteindelijk de beste fit te hebben op het gebied van toekomstvisie, besturing,
architectuur en standaardisatie, met ruimte voor gemeentespecifieke diensten, wat heeft geleid tot
bovengenoemde intentieovereenkomst.
Op 20 november 2018 bent u tijdens een besloten informatieavond ingelicht over de aanleiding en
de gevolgde en nog te volgen route om tot een gemeenschappelijke regeling te komen met een
shared service centrum van Equalit, gemeente Oosterhout. In navolging op de informatieavond is
schriftelijk nog separaat antwoord gegeven op openstaande vragen.

Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl
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In de ondertekende intentieovereenkomst zijn 5 randvoorwaarden meegegeven waaraan moet
kunnen worden voldaan bij het aangaan van de beoogde gemeenschappelijke regeling (Bijlage 3):
1.
2.
3.
4.
5.

de integratie kan de instemming I een positief advies van de OR van de gemeente Steenbergen
verkrijgen;
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;
afspraken gemaakt worden waar beide partijen achter staan omtrent de condities rond de
overname van het personeel;
de financiële consequenties van de integratie op korte termijn zijn inzichtelijk en voor de
gemeente Steenbergen acceptabel worden bevonden door het College;
de ICT kosten voor beide gemeenten zullen op de lange termijn niet onnodig stijgen.

De volgende stappen zijn gezet om inzicht in borging van de randvoorwaarden te verkrijgen:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Kennismaking ICT medewerkers met Equalit, zowel qua organisatie als persoonlijk.
Detailonderzoek naar personele en financiële consequenties voor de gemeente Steenbergen en
de medewerkers.
Informeren van de OR (3 december en 11 oktober 2018) en de gemeenteraad (20 november
2018) aangaande de achtergrond, de voorgeschiedenis en de processtappen en de
consequenties voor de dienstverlening.
Tussentijdse rapportage en besluitvorming over de bijgestelde planning aan het college en de
raad. Planning is om februari 2020 definitief over te gaan, oorspronkelijk was het plan om dit
januari 2019 te doen. Om deze planning te halen moet voor de zomervakantie (juli 2019) gestart
worden met de migratie.
Voorbereiding migratie naar Equalit, met name de inventarisatie en berekening van de
éénmalige migratiekosten en de jaarlijkse beheerlasten.
Afstemming van de planning van besluitvorming, migratie en transitie met de andere
gemeenten in de Brabantse Wal samenwerking, in verband met onder andere het gezamenlijk
beheer van het financieel systeem met gemeente Woensdrecht en de oriëntatie op de
samenwerking Basisregistraties met gemeente Woensdrecht en gemeente Bergen op Zoom.
Ook de gezamenlijke aanschaf van een nieuw systeem voor Vergunningen, Toezicht en
Handhaving dient te worden afgestemd met de planning van de migratie.

3.
Overwegingen
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de voorwaarden zoals gesteld in de intentie
overeenkomst met de gemeente Steenbergen waaraan moet kunnen worden voldaan bij het
aangaan van de samenwerking ICT met Equalit. Samenvattend kan worden gesteld, dat aan deze
voorwaarden kan worden voldaan.
Voorwaarde 1: Positief akkoord OR.
Na het positief advies van de OR heeft het college een definitief besluit genomen tot het aangaan
van een Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT tussen gemeente Steenbergen en
gemeente Oosterhout.
Voorwaarde 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, en
Voorwaarde 3: afspraken gemaakt worden waar beide partijen achter staan omtrent de condities rond de
overname van het personeel.
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De voorgestelde (out)sourcing van ICT naar Equalit heeft aan aantal personele consequenties:
1 De functie van ICT medewerker in de formatie van de gemeente Steenbergen (3FTE) komt te
vervallen op de datum van transitie (gepland 1 februari 2020). De betreffende ICT
medewerkers krijgen een functie aangeboden bij Equalit.
2 Een nieuwe functie van Informatie-Adviseur (1 FTE) is opgenomen in de nieuwe formatie van
2019 en wordt momenteel (deels) ingevuld door inhuur.
3 Een aantal taken die momenteel door ICT-medewerkers worden uitgevoerd, blijft (voorlopig)
in Steenbergen. In totaal gaat het om ongeveer 0,45 FTE, gebaseerd op ervaringscijfers van
de gemeente Woensdrecht. Een groot deel van deze taken zal in de loop van de tijd ook bij
Equalit belegd kunnen worden, wat betekent dat het hier om een tijdelijke situatie gaat voor
wat betreft:
a. Ondersteuning vaste telefonie - Na afloop van het huidige contract in 2022, kan de
dienst bij Equalit afgenomen worden.
b. Ondersteuning uitgifte mobiele telefoons en tablets welke momenteel door Equalit
wordt voorbereid om als dienst aan te kunnen bieden aan de deelnemers.
In Appendix 2 van de Gemeenschappelijke Regeling is de basis gelegd voor de afspraken aangaande
de personele consequenties:
Artikel 3, Lid 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 afkoopregelingenAbedragen, afbouw- of overgangsregelingen
opgesteld. De kosten hiervan zijn voor Steenbergen.
Artikel 3, Lid 3 - Op basis van deze vergelijking (lid 2) worden voor de medewerker van Steenbergen
individuele afspraken vastgelegd (afkoopregelingenAbedragen enz.). De huidige salarisschaal wordt
gegarandeerd. De afspraken zullen worden besproken met de betrokken medewerker.
Er loopt inmiddels een onderzoek naar de verschillen in arbeidsvoorwaarden, met als eerste
resultaat de constatering dat de verschillen minimaal zijn. Dit met uitzondering van de vergoeding
voor reiskosten woon-werkverkeer. Bij gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden op de datum van
overgang van de ICT medewerkers naar Equalit, wordt het nadeel in de reiskostenvergoedingwoonwerkverkeer in ieder geval gerepareerd. Deze kosten zijn opgenomen in onze kostenraming..
Met de OR is afgestemd dat er extra aandacht aan de personele aspecten zal worden geschonken.
Eind 2019 worden verdere afspraken gemaakt om met redelijkheid en billijkheid verdere invulling te
geven aan de arbeidsvoorwaarden.
Hiermee kan aan voorwaarden 2 en 3 worden voldaan.
Voorwaarde 4: de financiële consequenties van de integratie op korte termijn zijn inzichtelijk en voor de
gemeente Steenbergen acceptabel worden bevonden door het College.
Het aansluiten bij Equalit past binnen de budgettaire kaders van de begroting. In 2019 is op het
eerste gezicht sprake van een tekort, maar daar staat tegenover dat we een aantal investeringen
niet of slechts voor een deel hoeven te doen. Dit voordeel is ruim voldoende om de overschrijding
van C 17.000 op te kunnen vangen.
Voor verdere details zie bijlage 7, Financiële consequenties.
Voorwaarde 5: de ICT kosten voor beide gemeenten zullen op de lange termijn niet onnodig stijgen.
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Governance
De wijze waarop de gemeente Steenbergen invloed heeft op de besluitvorming bij Equalit, bepaalt
ook in belangrijke mate onnodige kostenstijgingen op de lange termijn. De governance binnen
Equalit is als volgt geregeld:
In geval van het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling met gemeente Oosterhout zal
gemeente Steenbergen, samen met de andere 12 deelnemers, onderdeel gaan uitmaken van de
Deelnemersraad, zijnde het strategisch overleg, en het Tactisch Overleg van Deelnemers van Equalit.
Met name in de Deelnemersraad wordt richting en sturing gegeven aan de samenwerking, de
producten 8* diensten en de kosten.
Samenwerking kan alleen succesvol blijven als de belangen van de samenwerking (de entiteit
Equalit) en die van de deelnemers elkaar versterken. Ze hoeven daarmee niet gelijk te zijn maar ze
mogen elkaar zeker niet tegenwerken. Doel is om te standaardiseren en te versterken, waarbij er
ruimte blijft voor maatwerkoplossingen. Deze belangen liggen op het terrein van informatisering,
automatisering maar ook en wellicht voornamelijk op het terrein van bestuurskracht.
Een meer gedetailleerde omschrijving van de governance is in de beantwoording van vragen naar
aanleiding van de informatieavond opgenomen.
Hiermee is voldaan aan voorwaarde 5 van de intentieverklaring.
Juridische toets
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is juridisch getoetst en de conclusie is dat er geen juridische
belemmeringen zijn om de GR aan te gaan.
In de GR is aangegeven dat de regeling op 1 april 2019 in werking treedt en voor onbepaalde tijd
wordt aangegaan. Opgemerkt wordt dat op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen het college de GR pas kan aangaan nadat hiervoor toestemming is verkregen van de
gemeenteraad. Met deze procedurele stappen rekening houdende is 1 april 2019 niet haalbaar. Na
uw toestemming zal de ingangsdatum in de GR worden aangepast.
Gevolgen voor gebruikers van ICT
Voorop staat dat de gebruikers van de ICT-middelen van de gemeente Steenbergen geen nadelige
gevolgen ondervinden van de overgang naar Equalit en hun werk naar behoren kunnen uitvoeren.
Op een paar punten zijn er wel verschillen te bemerken:
1. Een nieuwe werkplek met dubbel scherm voor alle gebruikers conform de standaard van
Equalit,
2. Centrale telefonische en online ondersteuning 8c service door de helpdesk in plaats van
lokale ondersteuning.
3. Lokaal zal nog een aantal taken zoals uitgifte van smartphones en tablets nog gebeuren.
4. Aanschaf van ICT-systemen en -applicaties zal altijd in nauw overleg met de informatieadviseur van de gemeente Steenbergen en Equalit gebeuren.
5. Beschikbaarheid over meerdere gespecialiseerde informatie-adviseurs van Equalit ter
ondersteuning van de informatie-adviseur van de gemeente Steenbergen.
Wat er verandert is dat wij in de nieuwe situatie uitgaan van webmail accounts, bijvoorbeeld voor
raadsleden, en full accounts waarmee dezelfde functionaliteiten worden geleverd als in de huidige
situatie en volledige ICT ondersteuning. Webmail accounts zijn structureel goedkoper dan full
accounts en zullen dus waar mogelijk de full accounts vervangen.
4.
Middelen
Financiën
Het aansluiten bij Equalit past binnen de budgettaire kaders van de begroting. In 2019 is op het 1e
gezicht sprake van een tekort, maar daar staat tegenover dat we een aantal investeringen niet of
slechts voor een deel hoeven te doen. Dit voordeel is ruim voldoende om de overschrijding van C
17.000 op te kunnen vangen.
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Bijlage 7 geeft een meer gedetailleerd overzicht van de financiële aspecten.
Mensen
Voor de voorbereiding van de migratie en de migratie periode zelf wordt meer inzet gevraagd van
de ICT medewerkers, de informatieadviseur en applicatiebeheerders. Dit betekent dat er momenten
van verminderde beschikbaarheid is voor de dagelijkse werkzaamheden. De coördinatie ligt bij de
informatieadviseur van gemeente Steenbergen en de projectcoördinator van Equalit.

5.
Risico's
Uitgaande van een positief besluit om de GR aan te gaan wordt een aantal risico's onderkend:
7. Beperkte beschikbaarheid interne medewerkers gedurende migratietraject.
De ICT medewerkers worden nauw betrokken bij de migratie en overdracht van kennis van de
bestaande systemen van Steenbergen. Dit betekent een lagere beschikbaarheid voor dagelijks
operationeel beheer. Met de stakeholders en teamleiders wordt voortgang en de
prioriteitsstelling bewaakt en actie ondernomen waar nodig om de continuïteit van ICT
Steenbergen te kunnen garanderen. Een deel van de éénmalige investering van C 326.870,wordt aangewend om tijdelijke ondersteuning vanuit Equalit in te huren in het migratietraject.
2. Niet overnemen van investeringen die gemeente Steenbergen doet in 2019 om de continuïteit te
waarborgen.
Uitgangspunt is dat Equalit de desbetreffende hardware en licenties overneemt tegen de dan
geldende restwaarde. Deze kan afwijken. Beheersmaatregel: voor aanschaf wordt met Equalit
afstemming gezocht.
3. De dienstverlening van Equalit is niet op het overeengekomen niveau.
In dit geval geeft de Gemeenschappelijke Regeling, Artikel 9, aan, dat Partijen het geschil
kunnen voorleggen aan een geschillencommissie. Artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen geeft aan voor welke geschillen een beslissing van gedeputeerde staten kan worden
ingeroepen en voor welke geschillen de commissie uitspraak bindend is.
4. Teveel gebruikers-/ volledige accounts leidt tot onnodig hoge kosten.
Uitgangspunt is een strakke sturing op het aantal accounts, waarbij een totaal van 220 full
accounts in plaats van de huidige 400 full accounts zal worden nagestreefd. Door grip op het
accounts te ho
den worden onnodige kosten vermeden. Het risico is aanwezig dat dit niet gerealiseerd wordt.
Het risico wordt ingeschat op ongeveer C 100.000,-.
5. ICT-medewerkers komen niet in dienst van Equalit.
Voor de ICT medewerkers geldt het sociaal statuut van de gemeente Steenbergen. Dit kan
frictiekosten met zich meebrengen met een maximum van de huidige personeelskosten, te
weten C207.176,- op jaarbasis Beheersmaatregel: Gedurende het detacheringsjaar 2020
worden de ICT medewerkers persoonlijk begeleid en waar nodig opgeleid voor een passende
functie bij Equalit, die ze krijgen aangeboden aan het einde van de detacheringsperiode.
6. Aansprakelijkheid
Onze gemeente blijft verantwoordelijk voor kosten (aansprakelijkheid voor derden)
voortvloeiend uit het niet functioneren van het systeem. Beheersmaatregel: op regelmatige
basis voortgang en serviceniveau bewaken en rapporteren.
7. Uw raad geeft geen toestemming voor het aangaan van de gemeenschappelijk regeling
samenwerking ICT met de gemeente Oosterhout
Ondanks het feit dat de OR met een positief advies heeft gereageerd op het voorgenomen
besluit en derhalve het college overgegaan is tot het nemen van een definitief besluit, kun u als
raad besluiten hier geen toestemming voor te geven. Op dat moment zal het volledige team
van l&A het scenario "Zelf doen" opnieuw moeten onderzoeken en in een nieuw advies aan het
college moeten voorleggen. Om het gewenste hoge niveau van onder andere kwaliteit en
continuïteit te halen, zullen doorlooptijd en kosten navenant hoger zijn dan de huidige
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begroting voor het Scenario "Equalit". Daarnaast worden we geconfronteerd met hogere kosten
voor een bypass voor het nieuwe financiële systeem
6.
Communicatie/Aanpak
Mijlpalenplanning
Uitgaande van een transitieweekend voor de aansluiting op Equalit op 14-15 februari 2020 en de
door Equalit aangegeven voorbereidingstijd, ziet de mijlpalenplanning er als volgt uit:
Datum
03-04-2019
18-04-2019
31-05-2019
01-05-2019
01-07-2019
14-02-2020

Mijlpaal
Oordeelvormende vergadering raad
Besluitvormende raadsvergadering
Besluitvorming gemeente Oosterhout
Start voorbereidingen migratie Steenbergen Z Equalit
Start migratie Steenbergen 1 Equalit
Transitieweekend; daadwerkelijke aansluiting Equalit

Communicatie
Gemeenteraad
Steenbergen

Medewerkers
ICT gemeente
Steenbergen
Medewerkers
gemeente
Steenbergen
Equalit

Brabantse Walgemeenten

De raad is in november 2018 tijdens een besloten informatieavond
geïnformeerd over de plannen voor samenwerking met de gemeente
Oosterhout op het gebied van ICT. Verder heeft de raad in januari 2019 via een
vertrouwelijk memo antwoorden ontvangen op nog openstaande vragen nav de
besloten informatieavond. Hierin is ook uitgebreid ingegaan op de gevolgen
voor de ICT-dienstverlening aan raadsleden.
De medewerkers ICT worden voortdurend mondeling over alle stappen in het
(besluitvormings)traject op de hoogte gebracht door de Informatie-adviseur
(Paul Dries).
Medewerkers worden via een bericht op intranet op de hoogte gebracht van het
definitieve besluit van het college op 19 maart 2019 en het positief advies van de
OR. In het bericht wordt helder aangegeven wat de consequenties van het
besluit zijn voor de ICT-dienstverlening.
Gemeente Oosterhout t Equalit zullen na het besluit van de raad op 18 april 2019
middels een brief op de hoogte worden gebracht en er zal een afspraak worden
gemaakt voor het gezamenlijk ondertekenen van de Gemeenschappelijke
Regeling.
Het besluit zal (op een nog nader af te stemmen wijze) met de
gemeentesecretarissen van Woensdrecht en Bergen op Zoom worden
gecommuniceerd.

7. Voorstel
Het college
ege o&w
b&w stelt voor:
1. Conform het bijgesloten raadsbesluit toestemming te geven voor het aangaan van de
gemeenschappelijke Regeling samenwerking ICT tussen de gemeente Steenbergen en de
gemeente Oosterhout.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van/
de secretaris,
- ~ .
de

M.J.P. de

ìrġen,
ïeester,

elt, MBA
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