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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2017-017563 
 
Onderwerp 
Realisatie van één gezamenlijk ICT platform voor Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
29-01-2018 13-03-2018   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 
De conclusies en aanbevelingen uit de rapportage ‘Onderzoek naar verplaatsing van de ICT Goirle 
van Tilburg naar Equalit’, van januari 2018, ter kennisgeving aan te nemen en akkoord te gaan 
met de volgende voorstellen: 
1. De migratie van de ICT van Goirle (uiterlijk 1 juli 2019) naar Equalit als stap in de explicitering 

te zien van de gemeenschappelijke bestuurlijke visie op samenwerking tussen Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

2. Medio 2018 een projectleider aan te stellen die de technische migratie, samen met Equalit en 
Tilburg, voor Goirle realiseert. 

3. Medio 2018 een projectleider binnen GHO-verband te benoemen, die een convergentieplan 
opstelt om harmonisatie van bedrijfsprocessen en applicaties voor te bereiden. 

4. Samen met de gemeente Hilvarenbeek en Oisterwijk, mede uitvoering te geven aan het 
convergentieplan en daarmee aan een geharmoniseerde bedrijfsvoering op kritische 
bedrijfsprocessen (bijv. Zaaksysteem, Burgerzaken, Processen Sociaal domein, Omgevingswet, 
Financiële administratie). 

5. De totale migratiekosten van € 755.296,00 te verdelen tussen de gemeente Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk, naar rato van inwoneraantal. De bijdrage van Goirle betreft           
€ 272.328,00. 

6. De incidentele last voor Goirle in de totale migratiekosten, zijnde € 272.328,00, éénmalig te 
dekken uit het (begrotings)resultaat 2018. Mocht achteraf blijken dat dit te optimistisch is 
ingeschat wordt eveneens voorgesteld om dan aanvullend dekking te realiseren via de 
Algemene weerstandsreserve. 

7. Een nieuw raadsbesluit voor te leggen als de totale migratiekosten en daarmee de bijdrage 
voor Goirle hoger uitvalt dan 15% van de ingeschatte migratiekosten van € 272.328,00. 

8. Voor de samenwerking met Equalit goedkeuring aan het College te verlenen om een 
gemeenschappelijke regeling met Oosterhout aan te gaan. 

9. Voor het opheffen van de bestaande gemeenschappelijke regeling met Tilburg, toestemming 
aan het College te verlenen. 

 
 
Inleiding 
De raad is door de raadsinformatiebrief van 24 mei 2016 en 15 juni 2017 geïnformeerd over de 
stand van zaken rond de prioritaire projecten; waaronder het ICT-project. Daarnaast is hierover 
ook gesproken met de klankbordgroep van raadsleden op 19 juli 2016 en 25 september 2017. In 
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de commissie AZ en raadsvergadering van resp. 15 februari en 11 april 2017 is eveneens 
uitgebreid stilgestaan bij de samenwerking GHO. Het ICT-project is afgerond en de resultaten 
hiervan zijn vertaald in dit raadsvoorstel. 
 
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 gezamenlijk ICT platform is één van de beschreven doelen uit de bestuurlijke visie op 
samenwerking uit 2015.   
 
In 2016 is een vijftal scenario’s, voor het realiseren van een gezamenlijk ICT platform, 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 allendrie bij de huidige dienstverleners. 
c) ICT hosting door Tilburg. Oisterwijk en Hilvarenbeek verlaten dienstverlener Equalit en sluiten 

zich aan bij de dienstverlening van Tilburg 
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, voor 

zover mogelijk, de samenwerking verder vorm (Goirle bij Tilburg en Hilvarenbeek en 
Oisterwijk bij Equalit). 
 

Resultaat van betreffend onderzoek was, dat alleen scenario d) interessant en relevant is voor 
verder onderzoek. De enorm hoge frictiekosten voor ontvlechting van twee of drie gemeenten bij 
de huidige dienstverleners en de hoge aanloopkosten en –risico’s van een nieuwe dienstverlener 
of eigen organisatie zijn hiervoor de belangrijkste argumenten. Scenario e) impliceert dat de 
randvoorwaarde, om tot verdergaande harmonisering van processen en applicatie te komen, 
ontbreekt en daarmee de doelen uit de bestuurlijke visie op samenwerking slechts ten dele 
worden gerealiseerd. Scenario d) is verder onderzocht. 
 
Begin 2017 is het vervolgonderzoek gestart, als prioritair project vanuit de GHO samenwerking. 
Over de voortgang bent u, vanuit het totale overzicht van de lopende GHO 
samenwerkingsprojecten, eerder in 2017 geïnformeerd. Het vervolgonderzoek omvatte de 
volgende deelvragen: 
• Wat heeft Goirle nu bij Tilburg ondergebracht aan ICT/dienstverlening en wat zijn daarvan de 

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

structurele kosten? 
• Wat kost een eventuele migratie van de ICT van Tilburg naar Equalit? 
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Door middel van diverse afstemmingsoverleggen met alle betrokken partijen en nadere 
uitwerking van de onderzoeksvragen, zijn conclusies en aanbevelingen gedaan en aan de colleges 
van de drie gemeenten voorgelegd in januari 2018.  

 
De belangrijkste aanbeveling van het vervolgonderzoek is het advies aan Goirle om de ICT 
migratie naar Equalit daadwerkelijk tot uitvoering te brengen en op deze wijze het fundament te 
realiseren, waarop de samenwerking verder vorm gegeven kan worden en tot verdergaande en 
verregaande harmonisatie van processen en applicaties te komen. De echte potentiële waarde zit 
in het samen organiseren van die 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 bijvoorbeeld de 
belastingsamenwerking. De drie gemeenten hebben de werkprocessen op dit vlak geharmoniseerd 
en werken met eenzelfde applicatie. Deze applicatie is echter gehost bij de leverancier, waardoor dit 
mogelijk is. Hosting bij de leverancier is niet in alle gevallen mogelijk of wenselijk, maar één ICT 
platform is wel een randvoorwaarde om de voordelen op de 3 K’s te bereiken. De 
belastingsamenwerking heeft bewezen dat je de uitvoering samen kunt doen met behoudt van lokale 
beleidsvrijheden. 
 
Argumenten 
1.1 Een gezamenlijk ICT platform is een voorwaarde voor verdergaande samenwerking en 

daarmee het realiseren van de samenwerkingsdoelen uit de bestuurlijke visie op 
samenwerking GHO. 
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. 

 
1.2 De besturen van de betrokken gemeenten GHO onderschrijven de noodzaak van een 

gezamenlijk  ICT platform. De Colleges van Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben reeds positief 
besloten over de financiële bijdrage in de totale migratiekosten. 
Gedurende het onderzoek zijn de drie colleges geïnformeerd over en betrokken bij het 
onderzoeksproces. In ieder college is een presentatie gehouden en er is eveneens een 
bijeenkomst met alle colleges samen georganiseerd, waarbij commitment is uitgesproken 
over het gezamenlijke ICT platform en het vervolg. Er is sprake van een groot bestuurlijk 
draagvlak. Op dinsdag 16 januari 2018 hebben de Colleges van Hilvarenbeek en Oisterwijk 
een positief besluit genomen over onder andere de financiële bijdrage in de totale 
migratiekosten. 
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1.3         De samenwerkingstrein is enkele jaren geleden gaan rijden en 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 bestuurlijke visie op de 
samenwerking slechts beperkt bereikt kan 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. 

 
2.1         Om, voor Goirle, de migratie in goede banen te leiden, is gedurende het migratiejaar een 

projectleider nodig 
 Voor de uitvoering van de migratie richten we een projectorganisatie in waarbij alle 

betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Vanuit Goirle stellen we tijdelijk een projectleider 
aan die zich, vanuit relevante expertise en ervaring, volledig kan richten op de aansturing en 
uitvoering van een succesvolle migratie. 

 
3.1        De harmonisatieslag is noodzakelijk om de voordelen op de 3 K’s daadwerkelijk te realiseren 

Om te waarborgen dat de harmonisatieslag ook daadwerkelijk wordt gemaakt, benoemen we 
een projectleider die, samen met leden uit een projectteam, voor de drie gemeenten een 
harmonisatieplan opstelt en uitvoert. Bedoelde projectleider kan een teamleider 
Informatisering of Informatiemanager zijn uit één van de gemeenten. De betreffende 
harmonisatie zal enkele jaren in beslag nemen en zal zich vooral en in eerste instantie 
moeten richten op ontwikkelingen en stelselwijzigingen die actueel zijn en waar juist het 
voordeel van de samenwerking op te bereiken is. 

 
5.1        De eenmalige, totale migratiekosten worden, naar rato van inwoneraantal, gedeeld met 

Hilvarenbeek en Oisterwijk 
 Vanuit het uitgangspunt dat alle drie de gemeenten de voordelen van het gezamenlijk ICT 

platform ondervinden, worden de migratiekosten eveneens gedeeld. De migratiekosten per 
gemeente rechtvaardigen de voordelen (verminderen kwetsbaarheid, verbeteren van 
kwaliteit en verminderen van kosten) die vanuit de samenwerking worden opgeleverd. De 
bijdrage in de migratiekosten is tevens een commitment van de drie gemeenten op de 
noodzakelijke harmonisatieslag van processen en applicaties die na de migratie volgt. 

 
6.1 De begroting 2018 sluit naar verwachting met een voordelig resultaat. 

De begroting 2018 heeft na besluitvorming tot en met de raadsvergadering van 30 januari 
2018 een voordelig resultaat van € 145.500,00. Verwacht wordt dat 2018 een nog een aantal 
financiële meevallers zal brengen. Daarom wordt voorgesteld om deze eenmalige kosten te 
dekken uit het (begrotings)resultaat. Mocht achteraf blijken dat dit te optimistisch is 
ingeschat wordt eveneens voorgesteld om dan aanvullend dekking te realiseren via de 
Algemene weerstandsreserve. 
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7.1   De kosten zijn gebaseerd op een prognose waardoor de exacte bijdrage kan afwijken. 

We verwachten € 272.328,00 voor Goirle aan bijdrage in de migratiekosten. Dit betreft een 
prognose waardoor de werkelijke kosten zowel positief als negatief kunnen uitvallen. 
Mochten de totale migratiekosten voor ons hoger uitvallen dan 15% van het ingeschatte 
bedrag van € 272.328,00 dan leggen we hiervoor een nieuw raadsvoorstel aan uw raad voor.   

 
8.1       Equalit is volledig onderdeel van gemeente Oosterhout. Om de ICT dienstverlening van  
             Equalit af te nemen, gaat Goirle een gemeenschappelijke regeling met de gemeente  
            Oosterhout aan. 

• Voor de uitvoering van de ICT dienstverlening door Equalit stellen we een lichte 
gemeenschappelijke regeling op. 

• Betreffende gemeenschappelijke regeling met Oosterhout is beschreven in de 
bijgevoegde bijlage en bevat op hoofdlijnen over: 

o De ICT taken en vastlegging van afspraken hierover in de producten- en 
dienstencatalogus (PDC); 

o Afspraken over de integratie van middelen op het gebied van informatisering en 
automatisering; 

o De looptijd. De gemeenschappelijke regeling treedt in werking op 1 april 2019 en 
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd; 

o Afspraken over wijziging, uittreding of opheffing van de gemeenschappelijke 
regeling. 

• De gemeenschappelijke regeling is in overleg met een juridisch adviseur, de 
informatiemanager en het afdelingshoofd bestuurs- en directieondersteuning van Goirle 
en in overleg met Equalit tot stand gekomen. 

• Met alle deelnemers van Equalit is een soortgelijke gemeenschappelijke regeling 
afgesloten. 

 
9.1 Gemeente Tilburg werkt constructief mee aan ontvlechting en migratie van de ICT 

omgeving van Goirle 
Gemeente Tilburg heeft een grote, eigen ICT organisatie en biedt momenteel ook ICT 
dienstverlening aan gemeente Dongen en Goirle. Vanaf de start van het onderzoek werkt 
Tilburg constructief mee in de uitwisseling, afstemming en contractering. Voor de 
uitvoering van de ICT dienstverlening door Tilburg is destijds een gemeenschappelijke 
regeling opgesteld tussen Tilburg en Goirle. Betreffende regeling kent een opzegtermijn 
van één jaar en opheffing kan enkel geschieden na goedkeuring van de gemeenteraad. De 
datum voor beëindiging van de gemeenschappelijke regeling is 1 juli 2019, of zoveel 
eerder als betrokken partijen onderling overeenkomen. Migratie is vóór deze datum 
gerealiseerd.  

 
Kanttekeningen 
1.1        Besluitvorming voor de verkiezingen is kritisch pad. 

Er zijn veel partijen bij de besluitvorming over het gezamenlijk ICT platform betrokken. Naast 
Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk neemt ook de gemeente Oosterhout en de gemeente 
Tilburg een college- en raadsbesluit. Er is bewust gekozen om de huidige raden en colleges 
van GHO nog voor de verkiezingen het besluit te laten nemen, omdat juist zij aan de voet 
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hebben gestaan van de bestuurlijke visie op samenwerking en de onderliggende doelen. 
Indien na de verkiezingen een besluit wordt genomen, loopt de migratie vertraging op als 
gevolg van de installatie en inwerkperiode van de nieuwe colleges en raden.  

 
5.1        Het risico van niet of onvoldoende realiseren van de harmonisatie op processen en applicaties  

 en daardoor onvoldoende inverdieneffecten realiseren. 
Het risico bestaat dat, na de ICT migratie, in GHO verband onvoldoende wordt ingezet en 
gerealiseerd met betrekking tot de harmonisatie van processen en applicaties. Zoals vermeld 
is het juist deze harmonisatie die tot inverdieneffecten leidt. De bestuurlijke stuurgroep 
samenwerking GHO (waar alle burgemeester, secretarissen en beleidsadviseurs in zijn 
vertegenwoordigd) monitort in haar reguliere, periodieke overleggen de voortgang hiervan 
en borgt hiermee de realisatie op de harmonisatie. 

 
6.1  De migratiekosten zijn inschattingen, gebaseerd op een voorbeeld migratieplan. Er bestaat  
 een risico op afwijking. 

Een deel van de migratiekosten (deel Equalit en deel personele kosten Tilburg) zijn ‘vast’. 
Hierop is geen afwijking mogelijk, omdat vaste bedragen zijn afgesproken en gecontracteerd 
met betrokken partijen. Het deel van uren en kosten Tilburg zou kunnen afwijken, indien er 
zich onverwachte of onvoorziene omstandigheden voordoen. Dit zou overigens naar boven, 
maar ook naar beneden kunnen afwijken. Tilburg zal de werkelijk gemaakte uren en kosten in 
rekening brengen. Om die reden is met een afwijkingspercentage gewerkt, zodat enige 
onvoorziene omstandigheden zijn op te vangen. Met Tilburg is ook vastgelegd dat, bij 
afwijkingen, direct afstemming met betrokken partijen plaatsvindt. 

 
Financiën 
Structurele kosten 
De structurele kosten voor de dienstverlening door Tilburg en Equalit liggen dichtbij elkaar, evenals 
de kwaliteit van de dienstverlening. Er zitten wel verschillen in wat momenteel aan diensten geleverd 
wordt. Zo levert Equalit allerlei extra diensten (zoals het gemeenschappelijk, verbindend fundament 
en i-advies en diensten op het gebied van informatiebeveiliging) t.o.v. de huidige dienstverlening 
door Tilburg. Voor een zo goed mogelijk vergelijk van de jaarkosten zijn alle posten meegenomen. 
Daarnaast hanteert Tilburg een nieuw prijsmodel, dat vorig jaar is opgezet en in de vergelijking is 
gebruikt. 
 
De jaarlijkse kosten voor de dienstverlening door Tilburg bestaan uit de volgende onderdelen: 
 

Totale kosten dienstverlening Tilburg 
Connectivity € 40.575,00 
Intel € 62.387,00 
Power € 20.954,00 
Storage € 27.606,00 
UBC € 54.179,00 
Personeel € 308.332,00 
Faciliteiten € 239.307,00 

Sub Totaal € 753.340,00 
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Extra kosten  
wifi € 5.377,00 
Informatiebeveiliging € 36.000,00 
Oracle € 18.491,00 
Gemnet € 14.232,00 

Sub Totaal € 74.100,00 
  

Totaal € 827.440,00 
 
 
De totale kosten van de dienstverlening door Equalit zijn afhankelijk van het aantal accounts. Één 
account kost € 3.200,00 per jaar. Goirle heeft op dit moment 145 medewerkers, 140 werkplekken en 
213 accounts. Een sterke regie op het aantal accounts kan de kosten enorm drukken. Een 
doorlichting op de huidige accounts zal om die reden door Goirle spoedig uitgevoerd worden met het 
doel om het aantal account terug te brengen naar het aantal minimaal noodzakelijke accounts. We 
brengen twee scenario’s in beeld: de kosten bij 190 accounts en de kosten bij 213 accounts. De 
eventuele meerkosten van de dienstverlening van Equalit zullen in de begroting 2019 moeten 
worden meegenomen. 
 

Prijsvoorstel Equalit  Bij 190 
accounts 

Bij 213 
accounts 

Accounts (190 -213)1 € 589.350,00 € 660.420,00 
Licenties € 133.570,00 € 149.739,00 
Hardware werkplek € 28.087,00 € 28.087,00 
Wifi € 5.880,00 € 5.880,00 
Telefonie € 19.000,00 € 19.000,00 
Informatiebeveiliging € 19.948,00 € 19.948,00 

   

Totaal € 795.835,00 € 883.074,00 
 
 
Incidentele migratiekosten 
Bij de berekening van de totale migratiekosten is rekening gehouden met een migratie die per 1 
juli 2019 is gerealiseerd. De totale kosten bestaat grofweg uit de volgende onderdelen. 
• Projectkosten (€ 573.640,00) 

Equalit maakt kosten om de migratie goed te laten verlopen. Equalit heeft de afgelopen jaren 
ruim 10 maal een dergelijk migratietraject uitgevoerd en beschikt derhalve over een 
standaard migratieplan. Op grond van hun ervaring en inschatting voert Equalit de migratie 
voor een vast bedrag van € 315.000,00 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 

                                                      
1 Equalit heeft een korting van circa €100,00 per account in de offerte opgenomen. 
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partijen, op € 158.640,00. Voor Goirle is rekening gehouden met een externe projectleider die 
de migratie namens Goirle uitvoert, voor € 100.000,00. 

• Desinvesteringen (€ 146.656,00) 
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 sociaal plan (€ 35.000,00) 
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 € 35.000,00 de totale kosten voor 
een eventueel sociaal plan zijn afgekocht. 

 
De kosten van de migratie van Tilburg naar Equalit bedragen in totaal circa € 755.000,00.  
 

Onderdeel van de migratiekosten €’s 

Desinvestering hard- en software 146.656,00 
Afvloeiingskosten personeel 35.000,00 
Projecturen en –kosten Tilburg 158.640,00 
Projecturen en –kosten Equalit 315.000,00 
Projecturen en –kosten Goirle 100.000,00 

Totaal: 755.296,00 
 
Samenwerking 
In het kader van de samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk is het onderzoek naar 
de ICT migratie van Goirle een prioritair project. Het onderzoeksproject heeft daarom ook een 
bestuurlijk opdrachtgever vanuit Goirle (Mark van Stappershoef), een ambtelijk opdrachtgever vanuit 
Oisterwijk (Ineke Depmann) en een projectleider vanuit Hilvarenbeek (Sandra Vermeer). 
 
Communicatie 
Met alle betrokken gemeentelijke organisaties communiceren we, na besluitvorming. Hiertoe stellen 
we gezamenlijk een communicatieplan op. Specifiek voor gemeente Goirle vindt communicatie 
plaats over het uit te voeren migratietraject. Ook hiertoe stellen we een communicatieplan op. Met 
gemeente Tilburg is afgesproken dat, na besluit door Goirle, een opzeggingsbrief naar Tilburg wordt 
verstuurd. Ook in Tilburg dient de gemeenteraad toestemming te geven voor opheffing van de 
gemeenschappelijke regeling tussen Goirle en Tilburg. Dit laatste is meer een formaliteit. 
 
Vervolg 
Na besluitvorming door de gemeente Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Oosterhout nemen we het 
migratieproject in uitvoering. Hiertoe stellen we in het voorjaar van 2018 een projectorganisatie op 
die geleid wordt door de projectleider en waarbij specialisten vanuit Equalit, Tilburg en Goirle 
betrokken zijn. 
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Bijlagen 
• Rapport: ‘Onderzoek naar de verplaatsing van ICT dienstverlening Goirle van Tilburg naar 

Equalit’, december 2018. 
• Gemeenschappelijke Regeling tussen gemeente Goirle en gemeente Oosterhout. 
• Bijlage bij de gemeenschappelijke regeling ‘Appendix  2: Integratie van  ICT middelen’. 
• Bijlage bij de gemeenschappelijke regeling ‘Producten en diensten catalogus Equalit’. 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23-01-2018 
 
gelezen het advies van de Commissie Algemene Zaken d.d. 21-02-2018; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 
De conclusies en aanbevelingen uit de rapportage ‘Onderzoek naar verplaatsing van de ICT Goirle 
van Tilburg naar Equalit’, van januari 2018, ter kennisgeving aan te nemen en akkoord te gaan 
met de volgende voorstellen: 
1. De migratie van de ICT van Goirle (uiterlijk 1 juli 2019) naar Equalit als stap in de explicitering 

te zien van de gemeenschappelijke bestuurlijke visie op samenwerking tussen Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk. 

2. Medio 2018 een projectleider aan te stellen die de technische migratie, samen met Equalit en 
Tilburg, voor Goirle realiseert. 

3. Medio 2018 een projectleider binnen GHO-verband te benoemen, die een convergentieplan 
opstelt om harmonisatie van bedrijfsprocessen en applicaties voor te bereiden. 

4. Samen met de gemeente Hilvarenbeek en Oisterwijk, mede uitvoering te geven aan het 
convergentieplan en daarmee aan een geharmoniseerde bedrijfsvoering op kritische 
bedrijfsprocessen (bijv. Zaaksysteem, Burgerzaken, Processen Sociaal domein, Omgevingswet, 
Financiële administratie). 

5. De totale migratiekosten van € 755.296,00 te verdelen tussen gemeente Goirle, Hilvarenbeek 
en Oisterwijk, naar rato van inwoneraantal. De bijdrage van Goirle betreft €272.328,00. 

6. De incidentele last voor Goirle in de totale migratiekosten, zijnde € 272.328,00, éénmalig te 
dekken uit het (begrotings)resultaat 2018. Mocht achteraf blijken dat dit te optimistisch is 
ingeschat, om dan aanvullend dekking te realiseren via de Algemene weerstandsreserve. 

7. Een nieuw raadsbesluit voor te leggen als de totale migratiekosten en daarmee de bijdrage 
voor Goirle hoger uitvalt dan 15% van de ingeschatte migratiekosten van € 272.328,00. 

8. Voor de samenwerking met Equalit goedkeuring aan het College te verlenen om een 
gemeenschappelijke regeling met Oosterhout aan te gaan. 

9. Voor het opheffen van de bestaande gemeenschappelijke regeling met Tilburg, toestemming 
aan het College te verlenen. 

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van  
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
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