Motie raadsvoorstel Cumulus/Inwonercloud
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 24 november 2016,
constaterende dat:
1. Het college de wens heeft om de samenwerking tussen gemeenten en inwoners te
verbeteren met betrekking tot het ondersteuningsplan, het delen van persoonlijke
gegevens en de administratieve en financiële afhandeling van aan inwoners te
leveren of geleverde zorg. Ze wil deze wens realiseren door middel van de
aangegeven ICT-oplossing Cumulus/Inwonercloud;
2. Het college heeft de wens om minder afhankelijk te worden van de huidige ICTleverancier. Hiervoor wil ze toetreden tot de ICT-coöperatie Beware. Het college
heeft toegezegd dat de gemeenteraad hier een raadsvoorstel voor ontvangt;
3. Bij het college en de gemeenteraad is er verschil van opvatting en onduidelijkheid
over de wens, doel, besluitvorming, bevoegdheid, risico’s en wijze van realiseren ten
aanzien van Cumulus/Inwonercloud. Dit geldt ook voor de rol en taak van de
gemeente bij het ontwikkelen van de software (als eigenaar van software moet je
deze zelf onderhouden en doorontwikkelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je
geschikte mensen in dienst hiervoor moet hebben);
4. De wethouder Sociaal Domein heeft aan de gemeenteraad gevraagd om alle vragen
die er zijn over Cumulus/Inwonercloud naar haar te zenden. Zij heeft toegezegd dat
ze aan de hand van de vragen bekijkt of ze deze gaat beantwoorden of dat zij tot een
raadsvoorstel komt over Culumus/Inwonercloud;
van oordeel dat:
1. De onduidelijkheid en verschil van opvatting over de wens, doel, besluitvorming,
bevoegdheid, risico’s en wijze van realiseren ten aanzien van Cumulus/Inwonercloud
onwenselijk is. Dit geldt ook voor de rol en taak van de gemeente bij het ontwikkelen
van de software;
2. Het laten ontwikkelen van eigen software die een belangrijke en bekende softwareinfrastructuur moet vervangen niet alleen bijzonder complex is, maar ook ingrijpende
gevolgen heeft voor de lange termijn;
3. De raad over projecten met een dergelijk ambitie- en risiconiveau niet alleen
geïnformeerd dient te worden, maar zorgvuldig, weloverwogen en bewust een
besluit dient te nemen;
4. De raad op dit moment nog onvoldoende is meegenomen en geïnformeerd om het
project te overzien en een besluit te nemen.
verzoekt het College om:
Een voorstel aan de raad aan te bieden over Cumulus/Inwonercloud waarin onder
andere verwoord is het doel, waar het een oplossing voor is, de stand van zaken
contractvorming, alternatieven, relatie met ICT-coöperatie, verantwoordelijkheden
en risico’s als eigenaar, planning, afhankelijkheid van andere gemeenten of
softwareleveranciers (bijvoorbeeld voor onderhoud) en de gevolgen voor de
inwoners, zorginstellingen en ambtelijk personeel.
en gaat over tot de orde van de dag,
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen
Marco Hollemans, CDA

