
 
 
 
 

  
 
 
 

 
Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT 

 
APPENDIX  2: INTEGRATIE VAN  ICT MIDDELEN  

 
 
Partijen,  
 
De gemeente Goirle te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door  burgemeester Mark van Stappershoef en handelend ter uitvoering 
van het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle van 23 januari 
2018,verder te noemen Goirle; 
 
 
De gemeente Oosterhout te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester mr. drs. S.W.Th. Huisman en 
handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oosterhout van 23 januari 2018,verder te noemen Oosterhout, 
 
gelet op artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT, 
 
 
Verklaren de volgende nadere afspraken te hebben gemaakt: 
 
 
ARTIKEL 1  MIGRATIEKOSTEN  
1. De migratiekosten ad € 315.000,00 (zegge: driehonderdenvijftienduizend euro) 

exclusief BTW die nodig zijn voor de toetreding in de ICT-omgeving zijn voor rekening 
van Goirle.  

2. De betaling van de migratiekosten door Goirle dient plaats te vinden 30 dagen na 
facturering, die plaatsvindt direct na het treffen van de Gemeenschappelijke regeling 
samenwerking ICT.  

 
 
ARTIKEL 2 GOEDEREN 
1. Goirle draagt over, en verklaart daartoe bevoegd te zijn, aan Oosterhout haar 

software (o.a. programmatuur met bijbehorende databases en applicaties), 
producten en licenties die onder de Gemeenschappelijke regeling samenwerking ICT 
en de PDC vallen. Eventueel aan de overdracht verbonden kosten zijn voor rekening 
van Goirle. Partijen stellen een lijst op van de overgedragen goederen en de lopende 
verplichtingen van Goirle.  
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2. De aanschaf van software (o.a. programmatuur met bijbehorende databases en 
applicaties), producten of licenties die onder deze gemeenschappelijke regeling en 
de PDC vallen geschiedt door Oosterhout die voornoemde goederen in eigendom 
verkrijgt ongeacht de locatie waar voornoemde goederen zich bevinden.  

3. Voor zover vanwege de intellectuele eigendomsrechten de software (o.a.  
programmatuur met bijbehorende databases en applicaties), producten of licenties 
die onder deze gemeenschappelijke regeling en de PDC vallen en die door Goirle 
worden gebruikt niet in eigendom aan Oosterhout kunnen worden geleverd, 
volmachtigt de burgemeester van de gemeente Goirle hierbij het hoofd Equalit om 
voornoemde goederen namens Goirle in eigendom te verkrijgen.  

4. Indien Goirle software (o.a. programmatuur met bijbehorende databases en 
applicaties), producten of licenties wenst aan te schaffen die vallen buiten de PDC en 
Oosterhout stemt met de aanschaf daarvan in, dan worden de extra kosten die 
daarmee zijn gemoeid apart aan Goirle in rekening gebracht.  

 
 

Aldus getekend op    , 
 
 
 
 
De burgemeester van de     De burgemeester van de 
gemeente Goirle                                                 gemeente Oosterhout 
 
 
  
 
Mark van Stappershoef     mr. drs. S.W.Th. Huisman 
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