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DOEL: Besluiten
Het doel is het per direct opzeggen van het lidmaatschap bij GovUnited. Het aangaan en opzeggen van
het lidmaatschap is een bevoegdheid van het college die niet is door gemandateerd.

B&W
1. Het college besluit het lidmaatschap van GovUnited per omgaande op te zeggen
2. De verdere uitvoering ten behoeve van dit besluit te mandateren aan de hoofdafdelingsmanager
Middelen en Services
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit

Collegebesluit
Onderwerp: Lidmaatschap GovUnited
Reg. Nummer: MS/ICT/2011/412621
1. Inleiding
In 2006 is vanuit het gemeentelijk samenwerkingsverband GovUnited onder
toezicht van ICTU de gemeente Haarlem overgegaan tot de aanschaf van een
Digitaal Loket (aanbesteding ANDEZ-1). Vanuit het oogpunt van strategische
inkoop en het gezamenlijk implementeren van de elektronische dienstverlening met
andere gemeenten heeft de gemeente Haarlem het initiatief van ICTU ondersteund
en is mede daarom tot op heden lid van GovUnited.
Voorgeschiedenis
Eind 2007 werd vanuit de samenwerking gestart met een nieuwe aanbesteding
genaamd:”GU1/ANDEZ3”. Volgens GovUnited leidt Andez-3 voor de deelnemers
tot financiële voordelen, verdergaande standaardisatie en snellere implementatie.
In april 2008 leidt deze aanbesteding tot gunning aan Logica Nederland BV voor
het leveren van een Midoffice suite bestaande uit de componenten:
 Midoffice;
 Klant contact centrum;
 Content management systeem;
 Producten en diensten catalogus;
 het werkstroom-, documenten- en archiefmanagement;
 Geomagazijn;
De gemeente Haarlem heeft op basis van de na de gunning door Logica geleverde
resultaten op 3 september 2009 aan GovUnited aangegeven geen gebruik te maken
van de uit de aanbesteding aangeboden producten.
Wel is de gemeente Haarlem lid gebleven van GovUnited daar ze principieel
voorstander is van dit samenwerkingsverband en dat er mogelijk in de toekomst wel
redenen zijn voor afname.
In 2010 heeft binnen de gemeente Haarlem een pilot plaatsgevonden om het
zaakgericht werken binnen de gemeente te implementeren en het flex- en papierloos
werken te ondersteunen. Hiervoor zijn de oplossingen van GovUnited ingezet in de
vorm van de software van Logica. Dit heeft tot op heden niet tot gewenste
resultaten geleid.
Nu eind 2011 is GovUnited conform de in de aanbesteding aangegeven route aan
de slag om los te komen van ICTU en het bestuur heeft bij de afnemende en
deelnemende gemeenten aangegeven verder te willen gaan als een stichting waarbij
het eigenaarschap komt te liggen bij de afnemende en deelnemende gemeenten.
2. Besluitpunten college
1. Het college besluit het lidmaatschap van GovUnited per omgaande op te
zeggen
2. De verdere uitvoering ten behoeve van dit besluit te mandateren aan de
hoofdafdelingsmanager Middelen en Services
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
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3. Beoogd resultaat
Opzeggen huidig lidmaatschap en als gevolg daarvan niet deel te nemen aan de
nieuwe stichting GovUnited.
4. Argumenten
GovUnited is conform de in de aanbesteding aangegeven route aan de slag om los
te komen van ICTU en het bestuur heeft bij de afnemende en deelnemende
gemeenten aangegeven verder te willen gaan als een stichting waarbij het
eigenaarschap komt te liggen bij de afnemende en deelnemende gemeenten. Dit
inclusief overname van alle verplichtingen die bij GovUnited belegd zijn.
De argumenten voor het niet door gaan met het lidmaatschap GovUnited zijn:
1. Het leeuwendeel van de producten die GovUnited aanbiedt sluiten niet aan
op de gemeentelijke organisatie en haar omgeving.
2. De geboden oplossing van het zaaksysteem Triple C past niet binnen de
gemeentelijke architectuurprincipes en ontwikkelingsvisie op het gebied
van digitalisering.
3. Dat bij deelname aan de stichting er een mogelijk financieel risico aanwezig
is, daar bij overdracht van het eigendom van GovUnited aan de gemeente
er een schuldenlast van ca. 5 miljoen euro wordt meegenomen.
4. Gezien de onzekere financiële positie van GovUnited het onzeker is of er in
de komende 4 jaar voldoende ontwikkelpotentieel is om de door
GovUnited aangeboden zaaksysteem levend te houden.
5. Onze collega gemeente en samenwerkingspartij Haarlemmermeer heeft
aangegeven niet deel te nemen in de nieuw te vormen stichting GovUnited.
Daarmee lijkt een mede eigenaarschap van GovUnited in de op te richten stichting
niet wenselijk met als hoofdreden dat de gemeente Haarlem geen producten van
GovUnited afneemt.
5. Kanttekeningen
Aangezien de gemeente Haarlem een van de oprichters van GovUnited is, zal bij
opzegging van het lidmaatschap, GovUnited de gemeente mogelijk op bestuurlijk
niveau hierop aanspreken.
Juridische toetsing en ervaringen vanuit andere uitgetreden gemeenten geven aan
dat de financiële en juridische consequenties minimaal zijn.
6. Uitvoering
Parallel aan onderliggend besluitvormingstraject wordt bekeken op welke wijze het
zaakgericht werken binnen de gemeente Haarlem wel adequaat ondersteund kan
worden. De daar uit voortvloeiende acties, resultaten en consequenties zullen
worden meegenomen in het Masterplan Digitalisering jaarschijf 2012 die in het
najaar aan het college zal worden aangeboden
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