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MANAGEMENTSAMENVATTING  

DE SAMENWERKINGSTREIN RIJDT 
Sinds 2012 werken de gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk aan het intensiveren van hun 
intergemeentelijke samenwerking. In 2015 bekrachtigden zij het vertrouwen met het vaststellen van 
een gezamenlijk raadskader. De drie colleges werkten een bestuurlijke visie op samenwerking uit en 
koppelden daaraan een uitvoeringsagenda. Op diverse onderdelen werken de drie gemeenten sinds die 
tijd steeds slimmer samen. Bijvoorbeeld op het gebied van de omgevingswet, handhaving buitengebied 
en samenwerkingsinitiatieven op het gebied van bedrijfsvoering (bijvoorbeeld gezamenlijk 
aanbesteden/inkopen, P&O, belastingwerkzaamheden). Een concrete doelstelling die in de bestuurlijke 
visie op samenwerking is opgenomen, is het realiseren van een gezamenlijk ICT platform. 
 

EEN FUNDAMENT OM SAMEN VERDER TE BOUWEN 
Met het realiseren van een gezamenlijk ICT platform, ontstaat een fundament waarop verder kan 
worden gebouwd in de samenwerking. Waar de drie gemeenten nu tegen de technische grenzen van de 
samenwerkingsmogelijkheden aanlopen (er wordt in verschillende domeinen met verschillende 
applicaties gewerkt, die per gemeente specifiek zijn ingericht en worden beheerd) is er met een 
gezamenlijk ICT platform een belangrijke randvoorwaarde ingevuld om processen en applicaties volledig 
te harmoniseren. Deze harmonisering leidt tot de voordelen die door verdergaande samenwerking 
kunnen worden bereikt, de drie K’s: verbeteren kwaliteit, verminderen kwetsbaarheid en 
kostenbesparing. 
 

GOIRLE MIGREERT HAAR ICT VAN TILBURG NAAR EQUALIT 
Goirle heeft haar ICT momenteel bij gemeente Tilburg ondergebracht. Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn 
deelnemers in de samenwerking Equalit, waar nog 7 andere gemeenten, een sociale werkvoorziening en 
de OMWB onderdeel van zijn. In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheid om de ICT van Goirle 
van Tilburg te migreren naar Equalit, om zo tot een gezamenlijk ICT platform voor de drie gemeenten te 
komen. Uitgangspunt daarbij is dat alles wat momenteel voor Goirle bij gemeente Tilburg draait, ‘As Is’ 
wordt overgezet naar Equalit. Een harmonisatieslag moet daarna plaatsvinden. 
De kwaliteit van dienstverlening door Tilburg en Equalit ligt op vergelijkbaar niveau. Equalit voert enkele 
taken voor de deelnemers uit, die niet door Tilburg worden uitgevoerd (op het gebied van 
informatiemanagement en -beveiliging) en door Goirle anders zijn georganiseerd. Per saldo zijn de 
structurele kosten voor de ICT dienstverlening op hoofdlijnen vergelijkbaar. De eenmalige 
migratiekosten, om de ICT naar Equalit over te zetten, bedragen circa €755.000,-. De kosten worden 
door de drie gemeenten verdeeld naar rato van inwoneraantal. 

INVERDIENEFFECT 
De overstap naar Equalit levert weliswaar direct wat op (gedeelde agenda’s, op elkaars  kantoorlocaties 
kunnen werken), de investering van de drie gemeenten heeft pas echte inverdieneffecten als de 
harmonisatieslag daarna daadwerkelijk wordt gemaakt. Het fundament is aanwezig, de processen en 
applicaties kunnen en moeten nu op elkaar worden afgestemd zodat op termijn voordelen op de drie 
K’s ontstaan. Ons advies is om, na migratie, die ontwikkelingen aan te grijpen waarop de individuele 
gemeenten toch moeten schakelen de komende jaren (bijv. Omgevingswet, Burgerzaken BRP, Sociaal 
domein, financiële administratie) en hierop processen en applicaties te harmoniseren. 

 



  
 
 

Samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk                                          Zaaknummer:  3950     3/20 

 

DE SAMENWERKINGSTREIN RIJDT DOOR 
De drie gemeenten hebben in 2015 bestuurlijk besloten zwaar in te zetten op samenwerking. Een 
gezamenlijk ICT platform is noodzakelijk om de verregaande samenwerking in de verschillende 
domeinen mogelijk te maken. In die zin is de stap van de ICT van Goirle naar Equalit niets meer dan een 
logische stap in een route waarvoor in 2015 gekozen is. Niet migreren naar Equalit betekent dat de 
doelen uit de bestuurlijke visie op samenwerking slechts beperkt bereikt worden. Feitelijk wordt dan die 
bestuurlijke visie ter discussie gesteld. We adviseren dan ook deze stap in het samenwerkingsproces te 
gebruiken als een explicitering voor de gemeenschappelijke bestuurlijke visie op samenwerking. Dit 
proces is een rijdende trein en alle partijen moeten zich bewust zijn dat de trein rijdt en dat de trein de 
goede kant op rijdt. Naar mate het proces vordert wordt immers de drempel om terug te treden hoger. 
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1 INLEIDING 

1.1  AANLEIDING 
In de ‘Bestuurlijke visie op samenwerking gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk’ (2015) hebben de 
drie colleges de aanleiding en de doelstelling geschetst van de samenwerking tussen de drie gemeenten. 
Onder het motto ‘samen halen we het beste uit onszelf’ staat in de bestuurlijke visie beschreven dat ‘de 
gemeenschappen van de zelfstandige gemeenten het beste kunnen worden gediend als de samenwerking 
verbreedt, versnelt en verdiept. Met als resultaat: meer kwaliteit, minder kosten en minder kwetsbaarheid.’ 
 
In de opgestelde samenwerkingsagenda staan enkele concrete doelstellingen op het niveau van 
bedrijfsvoering. ‘De gemeenten willen groeien naar een situatie waarin alle taken samen worden gedaan.  
Vanuit de bedrijfsvoering gezien is er geen enkel onderdeel waar samenwerking niet wenselijk of van 
toegevoegde waarde zou zijn. Er wordt gestreefd naar standaardisatie, harmonisatie en uniformering. Het 
eindpunt mag dan ook een volkomen geïntegreerde en samenwerkende bedrijfsvoering zijn.’ 
 
We halen twee doelstellingen uit de bedoelde samenwerkingsagenda aan, die mede aanleiding zijn voor 
het voorliggende ICT onderzoek Goirle. 
 

Bron: Bestuurlijke visie op samenwerking gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk  2015 

 

1.2  VRAAGSTELLING ONDERZOEK 
Om de samenwerking verder te kunnen verbreden, verdiepen en versnellen is de afgelopen jaren op 
verschillende manieren gekeken naar de wijze waarop de drie gemeenten hun ICT hebben 
georganiseerd. Gemeenten zijn er alle drie van overtuigd dat een gemeenschappelijk ICT platform een 
randvoorwaarde is voor verdergaande samenwerking. Om die reden is in 2016 een vijftal scenario’s op 
hoofdlijnen onderzocht: 
a) ICT hosting gezamenlijk en zelfstandig organiseren. De drie gemeenten organiseren de ICT 

dienstverlening zelf en ontvlechten bij de huidige dienstverleners. 
b) ICT hosting door een nieuwe leverancier. De drie gemeenten kiezen een nieuwe en eenzelfde ICT 

leverancier en ontvlechten bij de huidige dienstverleners. 
c) ICT hosting door Tilburg. Oisterwijk en Hilvarenbeek verlaten dienstverlener Equalit en sluiten zich 

aan bij de dienstverlening van Tilburg. 

 ICT 
We harmoniseren het ICT-landschap door het realiseren van één gezamenlijke informatie-
infrastructuur waardoor: 
o we onderling makkelijker informatie kunnen uitwisselen; 
o we minder kwetsbaar zijn; 
o we in de toekomst minder hoeven te investeren (schaalvoordeel); 
o iedereen in alle gemeentehuizen kan werken. 

 

 Processen harmoniseren 
Werkprocessen, zoals onder meer het opstellen van beleidsnota’s, de bestuurlijke 
behandelprocessen, P&O-cycli en financiële processen gaan we harmoniseren. Dit vraagt gewenning 
en doet een beroep op ons aanpassingsvermogen. Het levert ons tegelijkertijd veel op. Harmonisatie 
van processen vermindert de kwetsbaarheid van onze organisaties en zorgt ervoor dat we veel 
sneller en efficiënter kennis en informatie kunnen uitwisselen.  
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d) ICT hosting door Equalit. Goirle verlaat ICT-dienstverlening van Tilburg en sluit zich aan bij Equalit 
e) Geen ICT samenvoeging, alles blijft zoals het nu is en vanuit deze situatie geven we de 

samenwerking verder vorm (Goirle bij Tilburg en Hilvarenbeek en Oisterwijk bij Equalit).  
 
Scenario’s a) en b) leiden tot hele hoge frictiekosten (alle drie de gemeenten moeten ontvlechten en 
iets nieuws opstarten) en grote aanloop- en opstartrisico’s. Daarbij komt dat de kwaliteit van de huidige 
dienstverlening, zowel door Equalit als door gemeente Tilburg, als goed wordt ervaren. Bovendien heeft 
Oisterwijk aan de wieg gestaan van de oprichting van Equalit, samen met de gemeente Oosterhout. Om 
voorgenoemde redenen is scenario c), vertrek van Hilvarenbeek en Oisterwijk bij Equalit en aansluiting 
bij Tilburg, niet voor de hand liggend. Feitelijk is alleen scenario d) nog relevant, uitgaande van de 
ambitie uit de bestuurlijke visie om de samenwerking verder vorm te geven. Gemeente Goirle heeft 
vervolgens aangegeven bereid te zijn te onderzoeken wat de consequenties zijn van een eventuele 
migratie van de ICT naar Equalit. Begin 2017 is om die reden het onderzoeksproject gestart vanuit een 
nieuwe, smallere vraagstelling met de volgende omschreven doelstelling, resultaat en deelvragen: 
 

Doelstelling  
Bereik dat Goirle binnen enkele maanden volledig en betrouwbaar inzicht heeft in de voor- en 
nadelen van een migratie van de ICT dienstverlening van gemeente Tilburg naar Equalit, 
zodanig dat het bestuur van gemeente Goirle een gefundeerd besluit kan nemen over het al 
dan niet daadwerkelijk migreren van de ICT dienstverlening. Maak duidelijk wat van gemeente 
Oisterwijk en Hilvarenbeek randvoorwaardelijk wordt verwacht en bereid hiertoe, indien 
nodig, de besluitvorming voor.  
 
Resultaat  
Een (kort en bondig) document waarin de voor- en nadelen van een migratie in beeld zijn 
gebracht inclusief een inzage in de kosten van een eventueel migratieproces. 
 
Deelvragen op hoofdlijnen 
De volgende deelvragen zullen de komende periode worden beantwoord: 

 Wat heeft Goirle nu bij Tilburg ondergebracht aan ICT/dienstverlening en wat zijn daarvan de 
kosten? 

 Wat heeft Goirle als ze haar ICT/dienstverlening bij Equalit onderbrengt en wat zijn daarvan de 
kosten? 

 Wat kost een eventuele migratie? (Vanuit verschillende migratie-scenario’s) 
Bron: startnotitie project ICT Goirle januari 2017 

 

Deze rapportage beschrijft de antwoorden op de gestelde deelvragen, de conclusies die hieruit 
voortvloeien en de aanbevelingen aan de 3 colleges van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
In hoofdstuk twee worden de voordelen van de samenwerking beschreven. In hoofdstuk drie zijn de 
vergelijkingsscenario’s uitgewerkt en is uitgewerkt waaruit de eenmalige migratiekosten bestaan. 
Hoofdstuk vier geeft een doorkijkje naar het harmoniseren van de processen en applicaties. De 
conclusies en aanbevelingen staan in hoofdstuk vijf beschreven. 
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2 SAMENWERKING EN DE ROL VAN ICT 

2.1  VOORDELEN VAN SAMENWERKING 
De afgelopen jaren is op verschillende gebieden van bedrijfsvoering verregaande samenwerking tussen 
de drie gemeenten gerealiseerd. In dit kader benoemen we twee aansprekende en succesvolle 
voorbeelden. 
 

Belastingsamenwerking 
De drie gemeenten hebben alle werkzaamheden in het kader van de belastingwerkzaamheden 
(waarderen en taxeren, aanslagoplegging, invordering, afhandelen bezwaar- en beroep) voor 
meerdere belastingsoorten uitbesteed aan Tog Nederland. De applicatie VRiS is voor de drie 
gemeenten ingericht en gehost bij de leverancier. Benodigde koppelingen met andere applicaties zijn 
voor de drie gemeenten ingericht. De onderliggende werkprocessen zijn identiek ingericht, terwijl 
elke gemeente zijn eigen belastingverordening heeft en onderlinge beleidsverschillen kunnen blijven 
bestaan. De werkzaamheden die nog door de gemeenten zelf worden verricht, worden centraal 
vanuit één team belastingen uitgevoerd. Hierdoor is de kwetsbaarheid sterk verminderd (onderlinge 
vervangbaarheid is gewaarborgd), is de kwaliteit enorm verhoogd (kennisdeling en uniformering 
processen) en is efficiencyvoordeel behaald (meer werk, riool- en afvalstoffenheffing, door dezelfde 
formatie). 
 
Samenwerking P&O 
Op het gebied van P&O werken de drie gemeenten sinds enkele jaren samen en gebruiken de 
applicatie Youforce van Raet. Betreffende applicatie is gehost bij de leverancier en draait los van 
andere applicaties. Koppelingen zijn derhalve niet aan de orde. Er is gestart met het harmoniseren 
van de personeels- en salarisadministratie. Dat betekent dat we dezelfde applicatie gebruiken en 
voor de drie gemeenten hebben ingericht. De werkzaamheden worden centraal vanuit één locatie 
uitgevoerd door medewerkers van de drie gemeenten. Naast de administratieve processen worden 
momenteel ook andere P&O processen geharmoniseerd en gedigitaliseerd (bijv. digitale 
personeelsdossiers, (bijzonder) verlof, personele gesprekken). De grote winst zit in dit voorbeeld op 
het weg organiseren van de kwetsbaarheid. Door de digitalisering van processen die voorheen 
handmatig werden uitgevoerd (brieven printen, ondertekenen, distribueren, scannen en archiveren) 
is er eveneens sprake van efficiencyvoordeel. 

 
In beide voorbeelden werken de drie gemeenten met een gemeenschappelijke, geharmoniseerde 
applicatie. Omdat een gemeenschappelijk ICT-platform voor de drie gemeenten ontbreekt, is in deze 
voorbeelden gekozen om de applicatie te laten ‘draaien’ op het platform van de leverancier (het ‘extern 
hosten’ of ‘cloud’). Dat is echter niet altijd mogelijk en/of wenselijk, omdat: 

 in veel domeinen er (nog) geen ‘cloud’ variant beschikbaar is; 

 het voor sommige kritieke bedrijfsprocessen en privacy gevoelige informatie het überhaupt de vraag is 

of je die buiten de deur wilt hebben; 

 bepaalde applicaties zeer veel interne en externe koppelingen met andere applicaties hebben. Los van 

de hogere kosten is het ingewikkelder koppelingen tot stand te brengen over verschillende platforms 

dan binnen één platform; 

 door het extern hosten de leveranciersafhankelijkheid toeneemt en dat is niet altijd wenselijk. 
 
Bovengenoemde twee voorbeelden zijn niet de enige. Er zijn meerdere voorbeelden van gezamenlijke 
applicaties die gebruikt worden. En er lopen momenteel ook nieuwe samenwerkingsinitiatieven. Zo is 
momenteel een aanbestedingstraject gaande voor de gezamenlijke aanschaf van een applicatie voor de 
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financiële administratie (één administratie met drie boekhoudingen). Het einde van de lopende 
contracten met leveranciers is hiervoor aanleiding geweest. Doel hierbij is dat harmonisatie van 
onderliggende werkprocessen wordt gerealiseerd waardoor onderlinge uitwisselbaarheid en vervanging  
van medewerkers makkelijker te organiseren is (verminderen kwetsbaarheid). En daarnaast één 
applicatiebeheer voor de drie gemeenten, waardoor op dit punt kostenbesparing mogelijk is. Dit 
voorbeeld van samenwerking is heel complex. Niet alleen omdat juist de financiële applicatie met vele 
andere applicaties gekoppeld is. Ook omdat deze samenwerking om keuzes en aanpassingen vraagt van 
de werkprocessen van de afzonderlijke gemeenten, die mogelijkerwijs niet zouden worden gemaakt 
vanuit individueel perspectief. Zo zullen er gezamenlijke keuzes moeten worden gemaakt m.b.t. 
bijvoorbeeld het gebruikte rekeningschema, urenregistraties, verplichtingenadministratie en 
projectadministratie. Keuzes die kunnen leiden tot grote veranderingen in de manier van werken en die 
vooral vanuit het samenwerkingsperspectief tot stand komen. Edoch, deze gemeenschappelijke 
financiële applicatie is alleen mogelijk als er een gemeenschappelijk platform is waarop deze applicatie 
draait. 
 
Kortom, een gemeenschappelijk ICT-platform is randvoorwaardelijk om tot geharmoniseerde en 
ondersteunde werkprocessen te komen. 
 
Naast de genoemde voorbeelden ondervinden gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk veel praktische 
voordelen van het feit dat ze hun ICT beiden bij Equalit hebben gehost, bijvoorbeeld:  

 Medewerkers van Hilvarenbeek en Oisterwijk kunnen plaats- en tijdonafhankelijk werken in beide 
omgevingen. Dus als een collega uit Oisterwijk in Hilvarenbeek (of op welke locatie dan ook) inlogt, 
kan hij/zij in beide omgevingen en dus voor beide gemeenten werken. 

 Medewerkers vinden elkaar makkelijk via gedeelde telefoon- en Outlookapplicaties (in elkaars 
agenda kijken en afspraken maken, makkelijk telefonisch contact en zichtbare statussen met 
eenzelfde telefoonapplicatie en gedeelde mailadressen zodat collega’s makkelijk per mail gevonden 
worden). 

 Eenzelfde fundament bij Equalit (= Verbindend Fundament Equalit/VFE: één zaaksysteem, één 
gegevensmagazijn, een broker die zorgdraagt voor distributie van gegevens naar verschillende 
applicaties en dezelfde webformulieren). Het VFE is uniform ingericht, het technisch- en 
applicatiebeheer vindt deels door Equalit plaats en Hilvarenbeek en Oisterwijk voeren samen het 
applicatiebeheer voor beide gemeenten uit. 

 

2.2  NADELEN ALS ER NIET VERREGAAND WORDT SAMENGEWERKT 
De genoemde voorbeelden illustreren de toegevoegde waarde van de samenwerking op ICT gebied. 
Maar er zijn ook voorbeelden van gemiste kansen te benoemen. Zo hebben de drie gemeenten, bij de 
decentralisaties vanuit het sociale domein eenzelfde applicatie aangeschaft (GWS4all van Centric). 
Betreffende applicatie is echter voor de drie gemeenten afzonderlijk, en daarmee anders, ingericht. 
Werkprocessen zijn niet geharmoniseerd waardoor elke gemeente individueel werkt aan 
procesverbetering en verbetering van de kwaliteit van de werkzaamheden en het resultaat. Er blijft 
sprake van kwetsbaarheid, omdat medewerkers lastig onderling uitgewisseld kunnen worden. Er wordt 
immers anders gewerkt. En iedere gemeente heeft een eigen applicatiebeheerder nodig, terwijl bij  
harmonisatie één applicatiebeheerder het werk uitvoert voor alle drie de gemeenten.  Al met al een niet 
gewenste situatie vanuit het uitgangspunt dat verregaande samenwerking moet leiden tot voordelen op 
de 3 K’s. Overigens is er in algemene zin veel winst te boeken op het harmoniseren van processen en 
applicatieconvergentie. Momenteel worden door de drie gemeenten voor belangrijke bedrijfsprocessen, 
verschillende applicaties gebruikt (bijvoorbeeld voor het Zaaksysteem en Burgerzaken). 
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2.3  ERVARINGEN VAN ANDERE SAMENWERKINGEN 
Samenwerken wordt, niet in de laatste plaats door KING/VNG, gezien als één van de manieren om de 
toenemende vraag (zowel in omvang als in complexiteit) naar ICT te kunnen beantwoorden. Door 
samen te werken kunnen kennis en capaciteit worden gedeeld en ontstaat ruimte voor (verdere) 
specialisatie. Hierdoor kan ook de kwaliteit van de ICT-dienstverlening toenemen en neemt de 
kwetsbaarheid van gemeenten af. Bovendien kan samenwerken op het gebied van ICT financieel 
voordeel hebben. Niet zozeer in kostenverlaging (die treedt eigenlijk nooit op) maar in ‘minder meer 
kosten’: het realiseren van de kwaliteitsimpuls tegen lagere kosten dan die de gemeente zou hebben bij 
individuele realisatie (figuur 1: kosten bij wel/niet samenwerken). Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
ook steeds meer gemeenten samenwerken op het gebied van ICT. Sterker nog, er zijn nauwelijks 
gemeenten kleiner dan 40.000 inwoners die hun ICT nog zelfstandig uitvoeren.  
 

 
Figuur 1: Kosten bij wel/niet samenwerken 

 
Dat betekent niet dat al die intergemeentelijke samenwerkingen een succes te noemen zijn. Het kost 
enkele jaren om de basis dienstverlening op niveau te krijgen tegen marktconforme kosten. Het 
belangrijkste struikelblok zit in de ambitie om tot een geharmoniseerd applicatielandschap te komen. 
Dat vereist een in hoge mate geharmoniseerd werkproces. En daar schuurt het. Juist op dat terrein 
lopen veel samenwerkingen vast. Toch zijn er ook samenwerkingen die het wel lukt om ook het 
applicatielandschap te harmoniseren. Dat komt onder andere door het volgende: 

 de bestuurlijke én ambtelijke ambitie om tot een gezamenlijke (proces) uitvoering te komen; 

 een gemeenschappelijk applicatie landschap is dan ook niet het doel maar het logische resultaat van 

een geharmoniseerde of gezamenlijke procesuitvoering; 

 de harmonisatie opdracht ligt logischerwijs dan niet bij ICT maar in het primaire proces; 

 het doorleefde besef dat samenwerken betekent loslaten en vertrouwen hebben in de ander. 
 

MER 
De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen werken sinds 2012 samen in de MER. 
Aanvankelijk gestart als ICT samenwerking. De werkelijke versnelling kwam toen de VTH en sociaal 
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domein uitvoeringsprocessen ook werden ondergebracht bij de MER. De MER heeft zich dan ook 
ontwikkeld tot een gemeenschappelijke uitvoeringsdienst. 
 
RID De Liemers 
RID De Liemers is een regionaal ICT en inkoop dienstencentrum van de gemeenten Duiven, Zevenaar, 
Rijnwaarden en Westervoort. Gestart in 2011 en in een aantal jaren de dienstverlening op niveau 
gekregen tegen marktconforme prijzen. Er is gestart met een harmonisatieslag in het 
applicatielandschap, vooralsnog vooral op generieke ICT voorzieningen.  

 
Wat deze samenwerkingen gemeen hebben is de toename van kwaliteit en de afname van de 
kwetsbaarheid van de (ICT)-dienstverlening. Een impuls die de individuele gemeenten alleen hadden 
kunnen realiseren door een forse, financiële, inspanning. In die zin hebben deze samenwerkingen ook 
wat betekent op de K van kosten; niet zozeer in het verlagen van de kosten maar in ‘minder 
meerkosten’ om het gewenste kwaliteitsniveau te halen. 
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3 SCENARIO’S 

3.1  HUIDIGE SITUATIE  
Op dit moment verzorgt de gemeente Tilburg de automatisering voor de gemeente Goirle. Deze 
dienstverlening omvat grosso modo de ‘standaard’ automatisering zoals werkplek (inclusief 
kantoorautomatisering-software), servicedesk, rekencentrum en verbindingen alsmede het technisch 
beheer daarop. De infrastructuur is redunant1 uitgevoerd. Daarnaast levert Tilburg telefoniediensten, 
voert zij voor een aantal applicaties het technisch applicatiebeheer uit  en voert zij de technische 
informatiebeveiliging uit. Een bijzonderheid is de dienstverlening ten behoeve van de AS400 
(computersysteem). Deze is nodig voor het hosten van de Pink applicaties en is speciaal en alleen voor 
Goirle ingericht bij Tilburg. Speciaal voor deze omgeving is een uitwijkvoorziening. 
 
Ten behoeve van deze dienstverlening is een Gemeenschappelijke Regeling opgericht.  Daarin is onder 
andere afgesproken dat de gemeente Goirle het automatiseringsbeleid van de gemeente Tilburg volgt. 
Goirle heeft dus beperkt invloed op de ontwikkelrichting. Dat is een bewust keuze. Veel van de  
dienstverlening is impliciet. Er zijn weinig afspraken gemaakt over de feitelijke dienstverlening. 
Illustratief daarvoor is de factuur die Goirle ontvangt. Die vermeldt allerlei kostencomponenten maar 
niet de dienstverlening die geleverd wordt. 
 

 
Figuur 2: Huidige ICT kosten in Euro per inwoner2 

In de huidige situatie geeft de gemeente Goirle minder geld uit aan ICT (in €’s per inwoner) dan haar 
samenwerkingspartners Oisterwijk en Hilvarenbeek. Dat wordt deels bepaald door de externe 
leverancier van automatisering, maar nog veel meer door de eigen ICT kosten. De kosten die Tilburg in 
rekening brengt, bedroegen in 2016 €664.000 (exclusief telefonie). Goirle geeft (veel) minder uit aan 
software en personeel. Met name op informatiemanagement en functioneel beheer is Goirle kwetsbaar 
te noemen. Tilburg moet daar regelmatig in bijspringen. Omdat er tussen de gemeenten verschillen 
bestaan in de wijze waarop de ICT werkzaamheden zijn georganiseerd en de wijze waarop de externe 
ICT dienstverlening is ingericht, kan (op basis van de grafiek) niet direct een conclusie worden 
getrokken. 

                                                           
1 Redunant: dubbel uitgevoerd zodat bij een storing de ICT blijft draaien 
2 Deze inschatting is indicatief en niet het resultaat van een boekenonderzoek  
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3.2  SCENARIO GOIRLE BLIJFT BIJ TILBURG 
Als Goirle de ICT dienstverlening bij de gemeente Tilburg blijft afnemen (zie figuur 3: scenario Goirle 
blijft bij Tilburg), blijft niet alles bij het oude. De gemeente Tilburg is bezig met een transitie van de ICT-
omgeving en de organisatie daarvan. Er is mede daarom een nieuw prijsmodel in ontwikkeling. De 
eerste inschatting van de kosten door Tilburg bedraagt €753.000 (inclusief telefonie). Inclusief de extra 
dienstverlening (Informatiebeveiliging, Gemnet, Wifi, Oracle) zullen de kosten voor dit scenario naar 
schatting circa €827.000 per jaar bedragen. 
 

Nieuwe prijsmodel Tilburg 

Connectivity € 40.575 

Intel € 62.387 

Power € 20.954 

Storage € 27.606 

UBC € 54.179 

Personeel € 308.332 

Faciliteiten € 239.307 

Sub Totaal € 753.340 

Extra kosten 
 

wifi € 5.377 

Informatiebeveiliging € 36.000 

Oracle € 18.491 

Gemnet € 14.232 

Sub Totaal € 74.100   

Totaal € 827.440 

        Tabel 1: Jaarkosten Tilburg 
 

In het nieuwe prijsmodel is (nog) geen sprake van een explicitering van de dienstverlening; het is een 
kostenmodel. Ook zal er in 2018 een heroriëntatie (vervangen, uitbesteden aan Pink of afscheid nemen 
van de ‘on premise’ Pink applicaties) moeten plaatsvinden voor het AS400 platform omdat die ‘end of 
life’ is. Overigens geldt dezelfde heroriëntatie ook als Tilburg ingeruild wordt voor Equalit.  
 

 
        Figuur 3: Scenario Goirle blijft bij Tilburg 

 
Daarnaast groeit de behoefte aan een adequate informatievoorziening, mede als gevolg van data 
gestuurd werken, omgevingswet en de verscherpte eisen ten aanzien van informatieveiligheid en 
privacy. Los van het voortzetten van de dienstverlening van Tilburg zal Goirle zich op dit terrein moeten 
versterken. 



  
 
 

Samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk                                          Zaaknummer:  3950     12/20 

 

3.3  SCENARIO GOIRLE GAAT NAAR EQUALIT 
De dienstverlening op automatiseringsgebied van Equalit verschilt in technische zin niet wezenlijk met 
die van Tilburg (zie figuur 4: Scenario Goirle gaat naar Equalit). Het grootste verschil zit in de aard van 
de organisatie. Equalit is een samenwerkingsverband tussen 11 publieke organisaties en een 
dienstverlener voor 11 publieke organisaties. Dat leidt tot een paar fundamentele verschillen met 
Tilburg: 

 de samenwerkende partijen bepalen samen de ontwikkelrichting. Dat betekent naast invloed ook 

verplichtingen jegens de samenwerking. Er worden collectieve keuzes gemaakt zoals het verbindend 

fundament (waaronder een zaaksysteem en gegevensmagazijn); 

 geleerd uit het verleden kent Equalit een transparante verrekening die verbonden is aan de geleverde 

dienstverlening. De meeste kosten zijn gekoppeld aan het afnemen van accounts. Accounts is dus het 

primaire sturingsinstrument van zowel Equalit als de afnemer. Concreet: als Goirle besluit minder 

accounts af te nemen, betaalt zij ook evenredig minder.  

 

 
Figuur 4: Scenario Goirle gaat naar Equalit 

 
 
De dienstverlening verschilt in details. Belangrijkste verschil met de dienstverlening in Tilburg is:  

 medewerkers van de drie gemeenten kunnen op elkaars netwerk inloggen; 

 medewerkers van de drie gemeente kunnen gebruik maken van gedeelde agenda’s en gedeelde 

telefonie- en maillijsten; 

 een stuk i-advies is standaard onderdeel van de dienstverlening (breder dan wat Tilburg nu levert); 

 Equalit levert allerlei extra diensten (zoals het gemeenschappelijk fundament en i-advies) die makkelijk 

toe te voegen zijn aan de standaard dienstverlening. 
 
De kosten voor de dienstverlening van Equalit liggen tussen de €795.000 (bij 190 accounts) en €883.000 
(bij 213 accounts). De werkelijke kosten zijn vooral afhankelijk van het aantal accounts (één account 
kost €3.200,- per jaar). Een sterke regie op het aantal accounts kan de kosten enorm drukken 3. 
 
 
 
 

                                                           
3 Goirle heeft op dit moment 145 medewerkers, 140 werkplekken en 213 accounts. Een beperking tot 200 
accounts levert €41.000 per jaar op. 
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Prijsvoorstel Equalit  Bij 190 
accounts 

Bij 213 
accounts 

Accounts (190 -213)4 € 589.350 € 660.420 

Licenties € 133.570 € 149.739 

Hardware werkplek € 28.087 € 28.087 

Wifi € 5.880 € 5.880 

Telefonie € 19.000 € 19.000 

Informatiebeveiliging € 19.948 € 19.948    

Totaal € 795.835 € 883.074 

Tabel 2: Jaarkosten Equalit 

 
Ook in dit scenario groeit de behoefte aan een adequate informatievoorziening, mede als gevolg van 
data gestuurd werken, omgevingswet en de verscherpte eisen ten aanzien van informatieveiligheid en 
privacy. Dus ook in dit scenario zal Goirle zich op dit terrein moeten versterken. Dit scenario biedt wel 
meer dan het scenario Tilburg om dat in samenwerking met de andere gemeenten te doen.  
 
 
Migratie van ICT van Tilburg naar Equalit 
Een belangrijk aspect bij dit scenario is de migratie van de basis ICT dienstverlening van Tilburg naar 
Equalit. Dit is weliswaar een majeure operatie (alle werkplekken moeten vervangen worden en alle 
applicaties moeten opnieuw geïnstalleerd en ingericht worden) maar Equalit heeft inmiddels vele 
migraties achter de rug en heeft daar een uitgewerkt standaard proces voor. Bij de berekening van de 
kosten is rekening gehouden met een migratie die per 1 juli 2019 is gerealiseerd.  
 
Projectkosten (€573.640) 
Equalit maakt kosten om de migratie goed te laten verlopen. Op grond van hun ervaring en inschatting 
voert Equalit de migratie voor een vast bedrag van €315.000 uit. Over de migratie zijn op hoofdlijnen 
afspraken gemaakt met Tilburg over bijvoorbeeld de toegang tot de huidige systemen, applicaties en 
werkplekken. Maar niet alleen Equalit maakt migratiekosten. Ook Tilburg maakt ontvlechtingskosten die 
ingeschat zijn, op grond van onderling overleg met betrokken partijen, op €158.640. Voor Goirle is 
rekening gehouden met een externe projectleider die de migratie namens Goirle uitvoert, voor 
€100.000. 
 
Desinvesteringen (€146.656) 
Er zijn in het recente verleden investering gedaan die nog niet helemaal zijn afschreven (hardware, 
software en licenties). Dat leidt tot desinvesteringen. Deze post is beperkt omdat Tilburg een deel van 
de apparatuur kan heralloceren en voor eigen gebruik kan inzetten. Wel zal men vanuit Goirle alert 
moeten zijn tot de datum van overgang op nieuwe investeringen. 
 
Kosten sociaalplan (€35.000) 
De gemeente Tilburg heeft zo’n 3,4 fte vrijgemaakt voor de dienstverlening voor Goirle. Deze capaciteit 
komt in principe over anderhalf jaar vrij. Bovendien zijn van de 3 medewerkers die indertijd met Goirle 
zijn meegekomen nog steeds 2 medewerkers in dienst van Tilburg. Met Tilburg is de afspraak gemaakt 
dat voor een vast bedrag van €35.000,- de totale kosten voor een eventueel sociaal plan zijn afgekocht.  
 
 
 
 

                                                           
4 Equalit heeft een korting van circa €100 per account in de offerte opgenomen.  



  
 
 

Samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk                                          Zaaknummer:  3950     14/20 

 

De kosten van de migratie van Tilburg naar Equalit bedragen in totaal circa € 755.000.  
 

Onderdeel van de migratiekosten €’s 

Desinvestering hard- en software 146.656 

Afvloeiingskosten personeel 35.000 

Projecturen en –kosten Tilburg 158.640 

Projecturen en –kosten Equalit 315.000 

Projecturen en –kosten Goirle 100.000 

Totaal: 755.296 
        Tabel 3: Totale migratiekosten 

 

3.4  UITKOMST SCENARIO VERGELIJKING, GETOETST OP DE 
DOELSTELLINGEN 

De twee scenario’s verschillen niet wezenlijk in de geleverde dienstverlening. De voordelen van 
samenwerking op automatisering, te weten meer kwaliteit, minder kosten en minder kwetsbaarheid, 
zijn al geëffectueerd toen de automatisering van Goirle werd overgenomen door Tilburg. Dit zal niet 
wezenlijk verschillen als de ICT bij Equalit wordt ondergebracht. Het grootste verschil zit op de volgende 
punten: 

 Bij Tilburg is Goirle volgend op de keuzes die Tilburg maakt, bij Equalit maakt Goirle deel uit van een 

samenwerking met de deelnemende gemeenten. Dat helpt in de verdere ontwikkeling, ook op het 

gebied van informatisering. Maar samenwerking beperkt per definitie ook de individuele keuze; 

 Aansluiting bij Equalit zorgt ervoor dat er een gemeenschappelijk platform is voor de samenwerkende 

gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Dat biedt direct voordelen omdat je van elkaars netwerk 

en basisvoorzieningen gebruik kunt maken. En belangrijker nog: het schept de voorwaarde voor 

verregaande samenwerking op andere domeinen Hiertoe dient een convergentieplan voor de drie 

gemeenten opgesteld te worden zodat concreet is op welke onderdelen en wanneer een 

harmonisatieslag op processen en applicaties gerealiseerd wordt. 
 

 
Figuur 5: Inverdieneffecten 
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De inverdieneffecten op de gezamenlijke inkoop, het gezamenlijk beheer en een betere ondersteuning 
door ICT zijn, in de samenwerking met Tilburg, al grotendeels gerealiseerd. Hier valt, door de  
samenwerking met Equalit, ongetwijfeld nog enig voordeel in te behalen. De grootste winst die geboekt 
wordt zit in de gezamenlijke procesinnovatie en standaardisatie; de harmonisering van processen 
samen met gemeente Hilvarenbeek en Oisterwijk (zie figuur 5: inverdieneffecten). 
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4 HARMONISATIE APPLICATIES EN PROCESSEN 

Zoals gezegd vormt een gemeenschappelijke ICT het fundament voor intergemeentelijke samenwerking. 
Met de overgang naar Equalit is alleen het fundament gelegd, er is nog geen gemeenschappelijk 
‘applicatielandschap’. Op een aantal terreinen hebben de samenwerkende gemeenten de applicatie van 
dezelfde leverancier (sociale zaken, BAG), dat wil nog niet zeggen dat de applicaties geharmoniseerd 
zijn (dezelfde of eenduidige implementatie). En op andere domeinen zijn de verschillen fundamenteel 
(gegevensuitwisseling, zaaksysteem, financiën). Harmonisatie van het applicatielandschap zal zeker op 
die domeinen een forse inspanning betekenen: programma van eisen opstellen, aanbesteden, 
implementeren en in beheer brengen. Nog los van de inspanning om de processen te harmoniseren en 
vervolgens te implementeren. 
 

Taakgebied Goirle Hilvarenbeek Oisterwijk 

GIS ArcGIS / Esri Qgis Qgis 

Data Gegevensmakelaar Key2DDS/Broker VFE Key2DDS/Broker VFE 

Betalingen G-Kas Key2Betalen Key2Betalen 

Soc. Zaken GWS GWS GWS 

HRM Beaufort/Youforce Beaufort/Youforce Beaufort/Youforce 

Burgerzaken Cipers Key2BZ Key2BZ 

Belastingen TOG/VRiS TOG/VRiS TOG/VRiS 

Bouwen/Vergunningen SquitXo Key2Vergunningen Key2Vergunningen 

DMS InProces (cloud) Alfresco/Corsa Alfresco/Corsa 

Financien Civision Middelen Key2FIN Decade 

WKPB Vicrea Vicrea Vicrea 

BAG Vicrea Vicrea Vicrea 

Zaaksysteem InProces (cloud) Green Valley  Green Valley  

          Tabel 4:  Overzicht van de belangrijkste applicaties 

 
Naast een fundament voor de samenwerking biedt een geharmoniseerd applicatielandschap op zichzelf 
ook voordelen: 

 betere onderhandelingspositie bij de leverancier; 

 dezelfde implementatie leidt tot lagere implementatiekosten, lagere beheerlasten en lagere 

onderhoudskosten; 

 focus van de beschikbare middelen en capaciteit op minder applicaties leidt tot een verhoging van de 

kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid op de applicatie die er overblijven; 

 minder verschillende applicaties leidt tot een substantiële vermindering van het aantal koppelingen. 
 

Wat betekent harmonisatie? 
Je kunt harmonisatie vanuit 2 kanten aanvliegen. De ene kant is via applicatieharmonisatie. 
Applicatieharmonisatie is het streven om tot een gemeenschappelijk applicatielandschap te komen 
met als belangrijkste doel: het verbeteren van de 3 k’s voor de ICT dienstverlening. Met een 
gezamenlijk applicatielandschap zijn minder beheerders, minder koppelingen en minder 
infrastructuur nodig. Bovendien kunnen de softwarekosten beperkt worden. Complicerende factor 
hierbij is dat het gezamenlijk gebruik van dezelfde applicatie vereist dat de processen die de 
applicatie ondersteunt in hoge mate geharmoniseerd moeten zijn. Er is immers maar één 
implementatie. Bij een gemeenschappelijk financieel systeem bijvoorbeeld, moeten de 
samenwerkende partijen overeenstemming hebben over wat er wel en niet in het financieel pakket 
moet worden opgenomen (bijvoorbeeld een verplichtingen administratie of het elektronisch 
factureren).  
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Kortom: om een applicatielandschap te harmoniseren is harmonisatie van de (uitvoerings)processen 
noodzakelijk. 
 
Daarom zie je in de praktijk het aanvliegen van de andere kant: het harmoniseren van het proces is 
het uitgangspunt, de harmonisatie van de applicatie is dan het logische gevolg. Het leitmotiv is niet 
optimalisatie van de ICT-dienstverlening maar de overtuiging dat gemeenschappen van de zelfstandige 
gemeenten het beste kunnen worden gediend als de samenwerking verbreedt, versnelt en verdiept. Met 
als resultaat: meer kwaliteit, minder kosten en minder kwetsbaarheid. Zo is de belastingsamenwerking 
begonnen met het besef dat de belasting inning beter wordt als het proces van WOZ-beschikking 
identiek wordt uitgevoerd. Het verschil zit in de hoogte van de beschikking. En die kun je als 
parameter per gemeente instellen.  
Kortom: de drijvende kracht achter de harmonisatie is niet de ICT maar het (primaire) proces.  
 
Het harmoniseren is bepaald geen sinecure. De drie gemeenten moeten samen tot een 
gemeenschappelijke uitvoering komen en vervolgens hun eigen manier van werken loslaten en 
opnieuw inrichten. En de bijbehorende systemen opnieuw inrichten. Dat betekent eigenlijk dat het 
meestal alleen rendabel is om te harmoniseren als er een wets- of stelselwijziging is (zoals 
decentralisaties en omgevingswet), er vervangingsinvestering voor de deur staat (Burgerzaken) of de 
huidige uitvoeringspraktijk beter kan/moet. 

 
De echte potentiële waarde zit in het samen organiseren van de werkprocessen. Met als resultaat: meer 
kwaliteit, minder kosten en minder kwetsbaarheid: de doelstellingen uit de ‘Bestuurlijke visie op 
samenwerking gemeenten GHO’. Centrale idee daarbij is dat het samen organiseren leidt tot meer 
slagkracht doordat je specialisten in huis kan halen, de bezetting kunt verbeteren, onderling kunt 
vervangen, efficiënter kunt werken. Precies datgene dat de gemeenten bereikt hebben met de belasting 
samenwerking. Die heeft bewezen dat je de uitvoering samen kunt doen met behoudt van lokale 
beleidsvrijheden. 
 
Niet elk domein leent zich even makkelijk om de processen te harmoniseren. De grootste kansen zien we 
daar waar grote stelselwijzigingen aan de orde zijn. Dan moeten immers alle drie de gemeenten toch hun 
processen en systemen aanpassen. We denken hierbij met name aan: 

 Omgevingswet en in het kielzog daarvan de VTH-keten en het GEO-domein; 

 Burgerzaken (ondanks het afstel van de BRP, het nieuwe kabinet stelt een herstart voor); 

 Sociale Domein (kansen voor vernieuwde procesondersteuning voor werk, inkomen en zorg). 
 
Daarnaast is het zaakgericht werken voor de drie gemeenten een belangrijke ontwikkeling en vooral 
kans om dat op dezelfde wijze te organiseren, in te richten en te beheren.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

5.1  CONCLUSIES 
Op grond van het uitgevoerde onderzoek concluderen we het volgende: 
 
1. Structurele kosten Goirle nagenoeg gelijk/iets hoger 
De structurele kosten voor ICT-dienstverlening voor Goirle blijven nagenoeg gelijk, als we Tilburg 
vergelijken met Equalit. 

 De structurele kosten liggen iets hoger bij Equalit (uitgaande van nieuwe prijsmodel Tilburg); 

 Equalit voert iets meer taken uit (I-taken, die nu door Goirle zelf worden gedaan); 

 Besparing op accounts leidt direct tot lagere kosten bij Equalit; 

 Per saldo is er weinig verschil in de structurele kosten. 

 
2. Alleen een technische migratie levert beperkt voordelen op 
Als de migratie beperkt blijft tot alleen een technische (alles wat nu van Goirle op het platform Tilburg 
draait, draait straks op het platform van Equalit) leidt dit tot een beperkt voordeel in de samenwerking 
(gebruik van elkaars werkplekken en agenda). Wel is hiermee een belangrijke randvoorwaarde ingevuld, 
die de verdergaande samenwerking ondersteunt. Daadwerkelijke harmonisatie van processen en 
applicaties door de drie gemeenten is onlosmakelijk verbonden met de keuze tot migratie van Goirle. 
Die keuze is enkele jaren geleden al gemaakt en beschreven in de bestuurlijke visie op samenwerking.  
 
3. Migratiekosten rechtvaardigen de voordelen die het oplevert 
De totale kosten van de migratie bedragen circa €755.000,-. De drie besturen van de gemeenten 
hebben aangegeven betreffende kosten te verdelen naar rato van het aantal inwoners. Dat betekent de 
volgende kostenverdeling: 
 

Gemeente Verdelingspercentage op grond 
van aantal inwoners 

Bijdrage in totale bedrag van   
€755.000 

Goirle 36,07% 272.328 
Hilvarenbeek 23,73% 179.162 
Oisterwijk 40,20% 303.510 

Totaal: 100% €755.000 
Tabel 5: Verdeling migratiekosten 

 
De investering van de drie gemeenten heeft pas echte inverdieneffecten als de harmonisatieslag daarna 
daadwerkelijk wordt gemaakt. Het fundament is aanwezig, de processen en applicaties kunnen en 
moeten nu op elkaar worden afgestemd zodat op termijn voordelen op de drie K’s ontstaan. 
 
4. Risico’s en onzekerheden zijn te overzien 
De onzekere punten die met Tilburg en Equalit, voor zover mogelijk, zijn afgedekt betreffen de 
volgende: 

 Equalit hanteert vaste kosten van €315.000 voor de werkzaamheden en investeringen die nodig zijn 

voor de migratie. Dit is contractueel vastgelegd tussen Goirle en Oosterhout. Hierop is geen afwijking 

mogelijk. 

 Tilburg heeft, op grond van afstemming en overleg met betrokken partijen, een zorgvuldige en 

betrouwbare inschatting van uren en desinvesteringen gemaakt. Deze afspraken zijn ook vastgelegd en 

gecontracteerd. Tilburg brengt de werkelijk gemaakte uren en kosten in rekening. Risico’s op 

afwijkingen bestaan. Afwijkingen t.o.v. de inschattingen worden vroegtijdig met Goirle afgestemd. 
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 De personele kosten vanuit Tilburg zijn voor een vast bedrag afgesproken en gecontracteerd, voor 

€35.000,- Hierop is geen afwijking mogelijk. 

 Voor wat betreft investeringen in nieuwe hard- en software geldt dat door Goirle vanaf nu niet meer 

wordt geïnvesteerd in nieuwe hard- en software. Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld als gevolg van 

wijzigen in wetgeving of in geval van nieuwe licenties) worden frictiekosten voor lief genomen. 
 
Eindconclusie: Samenwerking is de motivatie voor migratie  
De drie gemeenten hebben in 2015 bestuurlijk besloten zwaar in te zetten op samenwerking. De 
migratie van Goirle naar Equalit vormt daarin een belangrijke randvoorwaarde. Zonder een ICT 
fundament is verregaande samenwerking in de verschillende domeinen niet mogelijk. In die zin is deze 
stap niets meer dan een logische stap in een route waarvoor in 2015 gekozen is.  Niet migreren naar 
Equalit betekent dat de doelen van de bestuurlijke visie op samenwerking slechts beperkt bereikt 
worden. 
 

5.2  AANBEVELINGEN 
 
1. Migreer de ICT van Goirle, welke dienstverlening nu is belegd bij gemeente Tilburg, naar Equalit 

uiterlijk op 1 juli 2019. Gebruik deze stap in het samenwerkingsproces als een explicitering voor de 
gemeenschappelijke bestuurlijke visie op samenwerking. Dit proces is een rijdende trein en alle 
partijen moeten er zich bewust van zijn dat ie rijdt en dat ie de goede kant op rijdt. Naar mate het 
proces vordert, wordt de drempel om terug te treden hoger. 
 

2. Goirle trekt begin 2018 een projectleider aan die de technische migratie samen met gemeente 
Tilburg en Equalit begeleidt. Uiterlijke migratiedatum is 1 juli 2019. 

 
3. De totale kosten voor migratie worden tussen de drie gemeenten verdeeld, naar rato van het 

inwoneraantal. Per gemeente betekent dat de volgende bijdrage: 
 

Gemeente Verdelingspercentage op grond 
van aantal inwoners 

Bijdrage in totale bedrag van 
€755.000 

Goirle 36,07% 272.328 
Hilvarenbeek 23,73% 179.162 
Oisterwijk 40,20% 303.510 

Totaal: 100% €755.000 
Tabel 6: Verdeling migratiekosten 

 
4. Gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk benoemen in hun organisatie een projectleider die 

een convergentieplan opstelt om de daadwerkelijke harmonisatie van bedrijfsprocessen en 
applicaties voor te bereiden. 

 

5. Gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk geven uitvoering aan het convergentieplan en 
daarmee aan een geharmoniseerde bedrijfsvoering op kritische bedrijfsprocessen (Zaaksysteem, 
Burgerzaken, Processen Sociaal domein, Omgevingswet, Financiële administratie).  
 

6. Gemeente Goirle ontbindt de gemeenschappelijke regeling met Tilburg en zegt de ICT 
overeenkomst op (eerste helft 2018). 

 

7. Gemeente Goirle gaat een gemeenschappelijke regeling aan met Oosterhout (Equalit) en sluit een 

overeenkomst voor de ICT dienstverlening (eerste helft 2018). 
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6 BIJLAGE: TOTALE MIGRATIEKOSTEN 

 

Raming totale kosten Afspraken Toelichting

Extra investeringen
verbinding 0 Equalit maakt gebruik van NAS oplossing

Desinvestering
Power Servers 186 restwaarde einddatum 1-7-2019

Intel Servers 21.196 restwaarde einddatum 1-7-2019

Intel Software 30.586 restwaarde einddatum 1-7-2019

Storage 25.036 restwaarde einddatum 1-7-2019

UBC 474 restwaarde einddatum 1-7-2019

Connectivity / netwerk / Wifi 12.914 Extra investering op switches/restwaarde

IBM I-series (AS-400) 0 restwaarde einddatum 1-7-2019

Sub-totaal 90.392

139 desktops à € 558,- 0 geen restwaarde

12 laptops à € 760,- 0 geen restwaarde

243 schermen à € 167,- 0 geen restwaarde

11 towers à € 1.035,- 0 geen restwaarde

186 gsm's à € 370,- 25.499 restwaarde einddatum 1-7-2019

13 tablets à € 454,- 3.537 restwaarde einddatum 1-7-2019

64 telefoons à 350 0 geen restwaarde

2 telefoons à 540 0 geen restwaarde

Telefooncentrale/contract 27.228 Restwaarde overname apparatuur

Totaal devices 56.264

multifunctionalcontract 0 Opzeggen/overname contract met Ricoh, PM post

Microsoft licenties Office 0

Microsoft licenties Windows 2016 0 restwaarde einddatum 1-7-2019

Microsoft licenties Exchange 2016 0 restwaarde einddatum 1-7-2019

Andere licenties 0

Contract Cisco/Netapp 7.697 Support contract Cisco/Netapp 1,5 jaar

Totaal inclusief devices 146.656

Afvloeiingskosten personeel
4,3 fte voor Goirle 35.000 vast bedrag afgesproken als bijdrage van Goirle

Projecturen
Tilburg 860 uur 68.640 uitvoeringswerkzaamheden technische migratie

Tilburg 900 uur projectleiding 90.000 projectcoördinatie gedurende totale migratietraject

Totaal Tilburg 340.296

Equalit 315.000 vast bedrag afgesproken met Equalit

Goirle 100.000 projectleiding gedurende migratietraject

Totaal 755.296


