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SSC extra controle handvat voor Raad- en Statenleden
De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 30 oktober 2017,
gehoord hebbende de beraadslagingen m.b.t. omvorming van het SSC naar GR op 16 oktober 2017.
Overwegende dat:
De doelstelling van het

sec vanaf de oprichting in 2012 is kosten verlaging en efficiency

bevordering door samenwerking en delen van diensten, inkoop en data door de gemeenten
Zwolle, Kampen en de Provincie Overijssel;
Er in 2015 een QuickScan door de Rekenkamercommissies van de gemeente Zwolle en
Kampen is uitgevoerd naar de mate waarin het SSC nu werkelijk succesvol is;
In 2016 een ICT project (DOS) door het SSC is ingekocht voor gemeenschappelijk gebruik
door de SSC partners;
Er vlak voor de Begroting 2018 een tot de Begroting 2017 geactualiseerde Businesscase
SSC met een structurele opbrengst is van 5, 7 milj voorligt.
Van mening dat:
De doelstelling van het SCC nog steeds actueel is en de behaalde opbrengst van 5,7 milj een
mooi resultaat schetst;
Echter er uit SSC inkoop van Project DOS een direct verlies van 2.8 miljoen is welke wordt
weggeboekt onder de ICT-bandbreedte maar eigenlijk de opbrengst van het SSC in een
andere uitkomst doet gaan komen;
Er uit de aanbevelingen uit het RKC rapport o.a. naar voren is gekomen dat het SSC middels
omvorming naar een GR tot een betere constructie ter aansturing komt;
In de recent ontvangen stand van zaken m.b.t. de RKC aanbevelingen de reactie hierop is dat
met de omvorming tot een GR geen verdergaande efficiency maatregelen worden beoogd;
Het voor de raad echter wel duidelijk moet zijn dat naast een beter passende aansturings
constructie ook resultaten in lijn met de SSC doelstelling voor de 3 GR partners behaald
blijven worden.

Verzoekt de Raad:
Het College opdracht te geven om naast de gebruikelijke beleidscyclus controle handvaten
voor Gemeenschappelijke Regelingen m.b.t. het SSC jaarlijks een geactualiseerde
Businesscase voor te leggen aan de GR betreffende raad- en statenleden.
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