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Onderwerp:
Vervolg softwareproject Cumulus

Kennisnemen van:

Het vervolg van het softwareproject Cumulus.

Inleiding:

Door middel van de raadsinformatiebrief van 5 juli 2016 nr. 16R.00388 bent u geïnformeerd over de stand
van zaken doorontwikkeling Cumulus (software sociaal domein).
De essentie is dat het college blijft bij zijn eerdere besluiten dat zowel de inwonercloud als de ICTcoöperatie goede toekomstbestendige antwoorden zijn op de uitdagingen in het soicaal domein en
informatievoorziening. Er is gekozen voor het scenario om door te gaan op de ingeslagen weg met een
andere ontwikkelaar, te weten Company X. Dit scenario heeft de minste desinvesteringen in geld en in tijd.
Bovendien is Company X een partner die integraal achter de ambitie van de gemeente staat zowel vanuit
het oogpunt van regie op eigen gegevens als die van ICT, eigendom software in handen van de gemeente.
In de genoemde raadsinformatiebrief hebben wij drie vervolgacties benoemd:
1. in gesprek gaan met Company X of zij daadwerkelijk aan onze uitgangspunten kunnen voldoen zoals
eerder vastgelegd.
2. onduidelijkheden wegnemen over het eigendom van reeds ontwikkelde software.
3. In gesprek gaan met onze partners in Utrecht-west en de ICT-coöporatie en hen expliciet uit te nodigen
om mee te ontwikkelen en mee te investeren.
Na verkennende gesprekken met Company X is een verdiepingsslag gemaakt en is zijn wij ervan overtuigd
dat zij volledig kunnen voldoen aan onze uitgangspunten (technisch en financieel). Dit heeft geresulteerd in
een ontwikkelovereenkomst met Company X. Inmiddels is het project gestart. Hierbij worden bijv. de
participatieraad en inwoners betrokken. De planning is dat op 1 april 2017 het systeem operationeel zal
zijn.
Met Gembox zijn gesprekken gevoerd om te komen tot een vaststellingsovereenkomst. De verwachting is
dat dit binnenkort leidt tot ondertekening waardoor het eigendom van de reeds ontwikkelde software
Cumulus onbetwistbaar bij de gemeente komt te liggen.
Om te komen tot verbreding van Cumulus worden cq. zijn gesprekken gevoerd met de gemeente
Eindhoven en colleges van gemeenten in Utrecht-West. Vooruitlopend op de genoemde verbreding

financiert de gemeente Woerden het hele bedrag voor. Risico is dat gemeenten geen gebruik maken van
Cumulus. Gelet op de gesprekken die plaatsvinden en de samenwerking op inkoop is de verwachting dat
gemeenten deze stap wel zullen gaan zetten.
Kernboodschap:

Het college heeft de opdracht gegeven aan Company X om in samenwerking met de gemeente het nieuwe
softwaresysteem Cumulus te bouwen. Voor verbreding van Cumulus worden gesprekken gevoerd met
gemeenten in Utrecht-West. De verwachting is dat de reeds ontwikkelde software binnenkort onbetwist
eigendom van de gemeente Woerden zal zijn.
Vervolg:

Wij zullen u op de hoogte houden van het proces.
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