
Antwoord op vragen van Erik Schellekens (LRG) over het raadsvoorstel realisatie 1 ICT platform 
voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.  
 
1              De Gemeente Goirle heeft 145 medewerkers, maar er zijn 213 accounts nodig. Het aantal 
accounts zou kunnen worden gereduceerd. Kan er nadere uitleg worden gegeven over het begrip 
accounts bij Equalit en de relatie met het aantal medewerkers? 
 
Antwoord: 
Op dit moment heeft Goirle 154 medewerkers die een account hebben (inclusief collegeleden en 
stagiaires). Inhuurkrachten zijn hier niet in meegenomen, maar beschikken eveneens over een 
account.  
Eén account is één bekende (actieve) ICTgebruiker.  Accounts mogen niet gedeeld worden en iedereen 
die op onze ICT-omgeving werkzaamheden moet uitvoeren, krijgt een eigen account; onder meer uit 
oogpunt van beveiliging.  
Als we bijvoorbeeld iemand inhuren als functioneel beheerder (‘applicatiebeheer’), dat heeft diegene 
een account nodig. Hij/zij staat niet op de loonlijst, maar komt wel voor als account. Andere 
voorbeelden zijn onze accountant, ingehuurde projectleiders en personeel van TOG (ten behoeve van 
belastingen). Op dit moment hebben we minder dan 200 accounts in gebruik. Het aantal accounts 
fluctueert door het jaar heen. Als iemand niet meer voor Goirle werkt, heffen we dat account zsm op 
(we hebben dus alleen ‘actieve accounts’).   
 
2              Naast migratie van de ICT van Goirle wordt ook voorgesteld om een harmonisatieslag te 
maken. Zitten de kosten voor harmonisatie al in de migratiekosten of moet hier een aanvullend 
voorstel en budget voor komen? Wij denken hierbij o.a. ook aan trainingen voor personeel. 
Is er enig zicht op de kosten die harmonisatie met zich meebrengt?   
 
Antwoord: 
De kosten voor de harmonisatieslag zitten niet in de migratiekosten. Er is geen zicht op de kosten die 
harmonisatie met zich meebrengt. Er zal een projectleider worden aangesteld die voor de drie 
gemeenten een harmonisatieplan opstelt en uitvoert. Pas dan wordt inzichtelijk in hoeverre er kosten 
aan verbonden zullen zijn. Als er nav de harmonisatie gewerkt gaat worden met andere pakketten zal 
het inderdaad zo zijn dat medewerkers hierin moeten worden opgeleid, maar dat is nu nog niet te 
voorzien. Één van de uitgangspunten voor het harmonisatieplan is dat actuele ontwikkelingen (zoals 
bijvoorbeeld de Omgevingswet) worden benut voor harmonisatie van processen en applicaties. Hier 
ontstaat voordeel door minder meerkosten. Elke gemeente afzonderlijk zal zich moeten voorbereiden 
op consequenties van bijvoorbeeld de Omgevingswet. Door dat als drie gemeenten samen op te 
pakken en te implementeren, ontstaat er voordeel. 
 
3              Volgens de Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT is uittreding niet eerder 
mogelijk dan op 31 december van het vierde kalenderjaar volgend op het jaar waarin het college van 
Goirle haar besluit tot uittreding heeft toegezonden. Binnen de ICT is een termijn van ruim 4 jaar een 
lange periode. Het zal zeer moeilijk zijn om op basis van deze regel uit te treden. Aanvullend bestaat 
de mogelijkheid om eerder uit te treden als partijen dit overeenkomen. Is er gesproken over 
voorwaarden die eerder uittreden mogelijk maken?  
 
Antwoord 
Er is wel gesproken over de termijn van 4 jaar. Door een termijn op te nemen welke in acht moet 
worden genomen door beide partijen alvorens uittreden wordt geëffectueerd, is het mogelijk om bij 
uittreding uit de regeling verplichtingen jegens derden op een ordentelijke wijze af te bouwen. Dit 
geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om lopende contracten te beëindigen. Door die verbinding voor 
een aantal jaren is er meer zekerheid, bijvoorbeeld als men een nieuwe dienst gaat aanbieden/een 
investering moet doen: de kans op desinvesteringen wordt daardoor verminderd. Daarvoor is het 



nodig dat deelnemers zich voor een langere periode committeren aan Equalit. Overigens is het zo dat 
voor alle deelnemers aan Equalit (dus ook Hilvarenbeek en Oisterwijk) eenzelfde termijn geldt. De 
keuze voor Equalit wordt in beginsel gemaakt voor een lange termijn. Er is nu geen aanleiding gezien 
met het aangaan van de gemeenschappelijke regeling om hier van af te wijken. Mocht dit aan de 
orde zijn laat het betreffende artikel de ruimte om hierover het gesprek aan te gaan. Eventuele 
meerkosten die ontstaan vanwege het verkorten van deze termijn zullen dan wel voor rekening van 
de gemeente Goirle komen.  
 


