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Onderwerp: Beantwoording rondvragen over T351 ICT-cooperatie 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van commissie Middelen tijdens de vergadering van de 
Commissie Middelen van 12-09-2017. 

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

Beantwoording van de vragen: 

 

Toezegging 1 
Wethouder Ten Hagen zegt toe de raad vóór de raadsvergadering schriftelijk te informeren over de 
eigendomssituatie van de software die wordt ingebracht in de coöperatie. 
De ICT-coöperatie is een middel om als gemeenten gezamenlijk software te ontwikkelen en beheren. De 
intergemeentelijke ICT-coöperatie is nodig om software vrij met andere deelnemende gemeenten te delen, 
door te ontwikkelen en te beheren. Is bijvoorbeeld een andere gemeente geïnteresseerd in Cumulus dan 
zal die andere gemeente door middel van een lidmaatschap van de ICT-coöperatie hier van gebruik kunnen 
maken. Deze vorm van inbesteden is conform de geldende aanbestedingsregels. De individuele gemeente 
is dan niet aanbestedingsplichtig, maar deze plicht schuift door naar de ICT-coöperatie. Daarnaast is de 
coöperatievorm een eenvoudige manier om afspraken te kunnen maken over doorontwikkeling en beheer. 
Formeel is de ICT-coöperatie eigenaar van de ontwikkelde software. Binnen de ICT-coöperatie kunnen 
gemeenten besluiten tot gezamenlijke ontwikkeling van software en gezamenlijk de kosten te dragen. Dit 
noemen wij een community voor software X. Deze community bepaalt de doorontwikkeling van de software 
(product-ownership). Als er een gemeente toetreed tot de community X dan zal bij toetreding afspraken 
gemaakt worden over een bijdrage aan de reeds gemaakte kosten. 
In het geval van Cumulus brengt een de gemeente Woerden de software in conform de standaarden die 
binnen Beware zijn afgesproken, welke zijn gebaseerd op de landelijke ICT kwaliteitsstandaarden van 
KING. Het begint dan als een community met één lid. Over de verdeling van de gemaakte kosten moeten 
nog afspraken gemaakt worden. Als bij vertrek van Woerden als lid van de coöperatie zij de ingebrachte 
software wil blijven gebruiken, krijgt Woerden het mede-eigenaarschap (broncode) van de ingebrachte 
software. Consequentie is wel dat doorontwikkelkosten en beheerkosten niet meer gedeeld kunnen worden 
met de leden van Beware en dus volledig ten laste van de gemeente Woerden komen te vallen. 
 
 
Toezegging 2 
Daarnaast zegt hij toe navraag te doen naar de coöperatie in Utrecht en de raad daarover te 
informeren. 
De gemeente Utrecht is lid van de coöperatie Wi-go-4-IT. Dit is een coöperatie van de 4 grote steden en 
richt zich uitsluitend op sociaal domein. Er is gesproken met de gemeente Utrecht hierover. Naast dat deze 
coöperatie zich richt op de 4 grote steden wijkt ook de inhoudelijke visie te veel van elkaar af. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar de website van https://www.wigo4it.nl/ 
 
 
 
 



 

Bijlagen: 

 

geen 

 

 
 
 
 
 
I.A.M. ten Hagen 
wethouder 


