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Onderwerp: Regionale samenwerking op het gebied van
informatievoorziening
Reg. Nummer: MS/KC/2011/8163

1. Inleiding
Zoals in de begroting 2011-2015 vermeld, is het college van plan is te bezien
of de vorming van een gezamenlijke dienst met partners tot kostenbesparing
kan leiden en de duurzaamheid kan bevorderen. Om de verwachtingen
inzake deze eventuele vorming aan te geven aan de partnergemeente
Haarlemmermeer is het antwoord gegeven op het verzoek de verwachting
van de gemeente te formuleren inzake de samenwerking.

2. Besluitpunten college
1. De samenwerking met partnergemeente Haarlemmermeer voor wat

betreft de informatievoorziening stapsgewijs te laten plaatsvinden.
Een te ontwikkelen voorbereidingsbesluit zal de basis zijn voor
vormgeving en inrichting van de samenwerking.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit

besluit.

3. Beoogd resultaat
In de begroting is samenwerking geformuleerd in paragraaf 3.5.8.

4. Argumenten
Het voorstel past in het ingezet beleid

5.Uitvoering
Het college van Haarlemmermeer zal op de hoogte worden gebracht van het
standpunt van het college van Haarlem door middel van de brief, die als
bijlage bij deze nota is opgenomen.
Op basis van de te presnteren business-case zal het college besluiten voor het
eventuele vervolg van het traject van samenwerking.

6. Bijlagen
Brief aan het college van Haarlemmermeer.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester

Collegebesluit
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Geacht college,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze gemeente stelt door met ons te
willen samenwerken op het gebied van ICT.
Graag gaan wij in op onze verwachtingen inzake de samenwerking.

Wij onderschrijven het uitgangspunt om een samenwerking op te zetten waarbij
behoud en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit het uitgangspunt is. In deze
tijden van bezuiniging en inkrimping is het belangrijk regionale samenwerkings-
verbanden aan te gaan en schaalvoordelen op te zoeken. Wij zijn ervan overtuigd
dat onze beide gemeenten en uiteindelijk de burgers daarvan zullen profiteren door
een betere dienstverlening.
De gesprekken, die hierover tot op heden hebben plaatsgevonden, voeden ons idee
dat samenwerking voldoende voordelen kan opleveren.

Wij hechten er, met u, veel waarde aan het proces in logische stappen op te knippen
en elke stap te laten accorderen door onze colleges alvorens de volgende stap wordt
gezet.
Als eerste komt besluitvorming over het afwegingskader (de business case) en de
keuze voor het te volgen scenario. Wij sluiten deze fase af met een voorbereidings-
besluit. Aldus is er een startpunt voor onze samenwerking en dit is de basis voor
verdere vormgeving en inrichting. We zullen dan ook besluiten over de manier
waarop we omgaan met de consequenties van het onverhoopt tussentijds beëindigen
van de samenwerking of delen hiervan.

Het besluit zal ook leidend zijn voor de manier waarop synergievoordelen behaald
zullen gaan worden. In ieder geval zal samenwerking zorgen voor betere kwaliteit
van dienstverlening. Wij voorzien, dat op termijn meer voordelen ontstaan door
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grotere doelmatigheid van de bedrijfsvoering en mogelijk zelfs nog meer
schaalvoordelen bij aansluiting van andere gemeenten.

De keuze uit diverse scenario’s zal uiteindelijk bepalen op welke wijze en binnen
welke termijn voordelen tengevolge van doelmatigheid haalbaar zijn.

We stellen er prijs op dat u heeft aangegeven in deze fase van het proces een
kwartiermaker beschikbaar te stellen om de voortgang en kwaliteit van het
samenwerkingproject te borgen.

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking tussen onze beide gemeenten.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

ing. S.M.M. Borgers, mr. B.B. Schneiders






