Korte terugblik raadsplein debatronde d.d. 16 oktober 2017
Toestemming voor oprichting Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie
shared service center ONS
De gemeente Zwolle werkt voor de bedrijfsvoering samen met de provincie Overijssel en de
gemeente Kampen in het Shared Service Center. Het betreft samenwerking op het gebied van
de personeels- en salarisadministratie, inkoop en ICT-beheer. Mede naar aanleiding van de
aanbevelingen uit een Rekenkameronderzoek is besloten te kiezen voor een andere juridische
basis.
Besloten is te kiezen voor een bedrijfsvoering organisatie op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Voor het oprichten van deze bedrijfsvoeringsorganisatie is
toestemming nodig van Provinciale Staten en de gemeenteraden van Kampen en Zwolle. Bij dit
voorstel is een informatienota gevoegd over het onderzoek door Lysias naar de ICT problemen
die zich in 2016 voordeden door het standaardiseren van hardware. De fracties gaan zowel in
op het Lysiasrapport als op het voorstel een bedrijfsvoeringsorganisatie op te richten. Wat het
laatste betreft geven de meeste fracties aan dat dit voorstel in lijn is met de aanbeveling van de
Rekenkamercommissie. Wel wil men weten hoe het zit met de bestuurlijke zeggenschap en de
rol en positie van de raad. Ook vraagt men aandacht voor de rechtspositie van de medewerkers
die overgaan naar de nieuwe organisatie. Met betrekking tot de ICT-problemen problemen
vraagt men zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en hoe we dit in de toekomst kunnen
voorkomen. Het rapport van Lysias geeft een goede analyse en men hoopt dat de lessen
geleerd worden. Wethouder Brink zegt dat het bij het ICT project DOS inderdaad behoorlijk fout
is gegaan. Dit valt niet goed te praten. Op het moment dat het college over de problemen is
geïnformeerd is er gehandeld. Er heeft geen aansprakelijkheidsstelling richting leverancier
plaatsgevonden, omdat alle aandacht en inzet nodig was om het systeem weer stabiel te
krijgen. Bovendien hebben wij zelf fouten gemaakt en blijkt uit analyse dat een claim juridisch
onhoudbaar is.
Wat de overgang van het personeel naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling betreft
behouden de medewerkers hun rechtspositie. Er is een sociaal statuut opgesteld die komende
week in het Georganiseerd Overleg wordt besproken. Naar aanleiding van vragen over de
behaalde resultaten van de samenwerking zal de wethouder nog voor de besluitvorming een
geactualiseerd overzicht verstrekken van de gerealiseerde besparingen van het SSC ten
opzichte van de uitgangspositie. Verder zegt de wethouder toe dat hij de raad schriftelijk
informeert wat er gedaan is met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport. Aan het eind van
de bespreking wordt besloten dat de beslisnota op 30 oktober aanstaande geagendeerd kan
worden voor de besluitvormingsronde. De informatienota ‘Onderzoek Lysias ICT’ kan op 30
oktober voor kennisgeving worden aangenomen.

