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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De uitkomsten van de migratie ICT naar Equalit.  
 
Inleiding 
Begin 2018 heeft uw raad besloten tot de migratie van de ICT van Goirle naar Equalit, uiterlijk 1 juli 
2019, en de totale migratiekosten van €755.296,00 te verdelen tussen de gemeenten Goirle, 
Hilvarenbeek en Oisterwijk, naar rato van inwoneraantal. Dit migratieproject is een prioritair project 
in de samenwerking GHO. Nu de migratie is afgerond, en ook de financiën duidelijk zijn, informeren 
wij u over de uitkomst.   
 
Informatie 
De daadwerkelijke migratie naar Equalit vond plaats tussen 20 en 23 juni 2019. Op maandag 24 juni 
konden alle medewerkers aan de slag op het netwerk van Equalit. Daarmee is de migratie geslaagd. 
De kosten zijn lager dan begroot. 
 
Migratieweekend 
Wij hebben ons, samen met de gemeente Tilburg en Equalit, grondig op de migratie voorbereid. Op 
donderdagavond 20 juni 2019 verbrak Tilburg de ICT-verbinding met Goirle. In de dagen daarna vond 
de daadwerkelijke migratie plaats: alle spullen van Tilburg werden opgehaald en nieuwe apparatuur 
(o.a. computers, beeldschermen, printers) kwam ervoor terug. Daarnaast sloten we technisch aan op 
het netwerk van Equalit. Op maandag 24 juni konden alle medewerkers met hun nieuwe inlognaam 
en wachtwoord aan het werk.  
 
Vrijdag 21 juni was het gemeentehuis gesloten in verband met de verhuizing. Op maandag 24 juni 
ging het gemeentehuis wat later open (vanaf 11 uur). Voor die dag hebben we  geen afspraken voor 
(de balies) Burgerzaken ingepland, om nog de nodige instellingen te kunnen doen. Dinsdag 25 juni 
was het gemeentehuis weer open volgens de normale openingstijden.  
 
Gemeenschappelijke regeling 
We hebben met Equalit een gemeenschappelijke regeling afgesloten, op basis van de standaard die 
alle Equalit-deelnemers gebruiken. Vanuit Goirle is geen personeel overgegaan naar Equalit. De 
gemeenschappelijke regeling met Tilburg is inmiddels opgeheven.  
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Kosten 
In onderstaand overzicht ziet u de begrote kosten tegenover de werkelijke kosten.  
 

Migratiekosten Begroot Werkelijk 

Desinvestering hard- en software €             146.656,00 €             169.428,00 

Afvloeiingskosten personeel €               35.000,00 €               35.000,00 

Projectkosten Tilburg  €             158.640,00 €               75.970,00 

Projectkosten Equalit €             315.000,00 €             315.000,00 

Projectkosten Goirle €             100.000,00 €               62.154,81 

Totaal €             755.296,00 €             657.552,81 

 
Toelichting op de afwijkingen:  

- desinvesteringskosten zijn hoger o.a. door een groter aantal (nieuwe) tablets en telefoons, 
en afkoop van het contract voor alle printers (deze kosten waren voor aanvang van het 
project niet bekend); 

- projectkosten van Tilburg zijn lager: door slim te werken zijn er minder uren voor het project 
nodig geweest dan begroot. Ook de kosten voor de projectleider zijn fors minder uitgevallen.  

- projectkosten Goirle zijn lager: door meer binnen de eigen uren (formatie) te doen, hebben 
we minder kosten voor inhuur gehad. 

 
 
Vervolg 
Een hieropvolgend project is inmiddels opgestart: het opstellen van een harmonistatieplan  voor 
bedrijfsprocessen en applicaties in GHO-verband. U wordt hierover nog verder geïnformeerd.  
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