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Samenvatting
In de afgelopen jaren is de gemeente Oosterhout meerdere gemeenschappelijke regelingen aangegaan voor samenwerking op ICT gebied (informatievoorziening en automatisering). De gemeenten
Oisterwijk, Hilvarenbeek (beide Equalit deelnemers) en Goirle willen op operationeel en beleidsmatig
vlak meer gaan samenwerken en hebben daarbij de voorwaarde gesteld van één gemeenschappelijk
ICT-platform. In dat kader heeft de gemeente Goirle nu te kennen gegeven tot samenwerking op ICTgebied met de gemeente Oosterhout (Equalit) over te willen gaan.
Samenwerking met de gemeente Goirle past binnen de door de raad in oktober 2013 vastgestelde kaders van de Strategische Kadernota Equalit 2013-2017 én past in de strategische doelstelling om te
komen tot structurele samenwerking tussen de gemeenten in de regio West- en Midden-Brabant op
de beleidsrijke onderwerpen, waarbij de bedrijfsmatige kant, waar ICT toe behoort, geen belemmerende factor mag vormen.
Deze bilaterale lichte gemeenschappelijke regeling is inhoudelijk conform de regeling zoals is aangegaan met de andere gemeentenen ketenpartners waarmee wordt samengewerkt.
Wat willen we bereiken?
De gemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle willen op operationeel en beleidsmatig vlak meer
gaan samenwerken en hebben daarbij de voorwaarde gesteld van één gemeenschappelijk ICTplatform. De gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek maken al geruime tijd gebruik van het ICT
platform van Equalit. In dat kader heeft de gemeente Goirle nu te kennen gegeven tot samenwerking
op ICT-gebied met de gemeente Oosterhout over te willen gaan.
Aansluiting van de Midden-Brabantse gemeente Goirle biedt zowel strategisch als bedrijfsmatig
voordelen. Strategisch omdat door deze beoogde samenwerking verdere invulling gegeven kan
worden aan de Strategische Kadernota 2013-2017. De ICT van de (lokale) overheid wordt door
ontwikkelingen als de decentralisaties en de verplichtingen vanuit de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) steeds complexer. Dit stelt steeds hogere eisen aan de beschikbaarheid
van informatiesystemen en gegevensbronnen zowel intern als voor de medewerkers die buiten het
stadhuis werken. Een betrouwbare en vooral veilige dienstverlening kan alleen worden gegarandeerd
als de informatisering, informatiebeveiliging en automatisering goed geregeld zijn. Alleen door
samenwerking kan Oosterhout haar ambitie en de wettelijke verplichtingen op gebeid van
(elektronische) dienstverlening op een goede en verantwoorde wijze tegen acceptabele kosten blijven
realiseren.

Equalit beheert inmiddels ruim 2300 geautomatiseerde werkplekken en levert l&A-dienstverlening voor
in totaal van ongeveer 250.000 inwoners. In een recent onderzoek1 concludeert bureau M&l Partners
dat bij Equalit de kosten per inwoner gedaald zijn ten opzichte van 2013 en 2014 en dat de score voor
ICT-volwassenheid buitengewoon hoog is.
Oosterhout heeft met Equalit een voorsprong in de regio op het gebied van ICT-samenwerking.
Samenwerking met de gemeente Goirle is een versterking voor de gemeente Oosterhout en het
samenwerkingsverband.
Wat gaan we daarvoor doen?
Met de verdere uitbreiding van de bestaande ICT-samenwerking met de gemeente Goirle positioneert
Oosterhout zich nadrukkelijk als voorbeeld in de regio en landelijk op het gebied van samenwerking.
Oosterhout vervult daarbij in toenemende mate een scharnierfunctie tussen Midden- en West-Brabant.
De bedrijfsmatige voordelen die worden onderkend is dat door de uitbreiding met Goirle efficiency
(kosten)voordelen gerealiseerd worden die op termijn kunnen leiden tot (a) een lagere ICT-begroting
vanuit de deelnemende gemeenten dan wanneer deze ICT-kosten alleen gedragen moeten worden,
dan wel (b) een hogere niveau van de dienstverlening doordat herallocatie va de kostenvoordelen
ingezet worden, dan wel (c) een combinatie van de ze twee.
Zo wordt de inkoop op ICT-gebied (voornamelijk software) gezamenlijk gedaan, waarmee al aanzienlijke
besparingen, zowel bij aanschaf en onderhoud, maar ook bij inrichting en beheer, zijn begaald. Op het
gebied van elektronische dienstverlening en de basisregistraties is gekozen voor aanschaf én beheer
van één systeem. Door te leren van eerdere implementaties zijn ook hierbij aanzienlijke besparingen in
tijd en geld gehaald.
Zie verder Corsa BI.0140731
Wat mag het kosten?
De jaarlijkse kosten worden door de gemeente Goirle betaald op basis van het aantal accounts
(gebruikers), zoals ook bij de andere deelnemers gebruikelijk is. Mogelijke financiële risico's zijn goed
afdekt door de overeenkomsten die met de verschillende gemeenten en ketenpartners zijn gesloten.
De voorgaande jaren hebben aangetoond dat het totale budget toereikend is en dat er voldoende
voorzieningen zijn getroffen voor toekomstige vervangingen van apparatuur.

ICT-kosten Benchmark Equalit; ICT-kosten vergelijken met uitkomsten ICT Benchmark Gemeenten
2017. M&l Partners,
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2018.
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