
 
 

Amendement voorwaarden aan toetreding 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij Raadsvoorstel (17R.00612) 
wensen en bedenkingen t.a.v. toetreding ICT-coöperatie Beware  
 
De raad besluit: 

 

Het ontwerp-besluit wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden: 

1. De volgende wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voorgenomen besluit 
van het college van B&W om toe te treden tot de ICT-coöperatie Beware: 
 
a) In de ambtelijke organisatie van de gemeente Woerden spelen verschillende 

ontwikkelingen en trajecten die van invloed zijn op de beschikbare ontwikkelcapaciteit 
binnen de organisatie. Het ontbreekt de raad aan inzicht of de kwalitatieve of 
kwantitatieve ambtelijke capaciteit zodanig is dat de beoogde doelen van toetreding 
tot de ICT-coöperatie bereikt kunnen worden. De beschikbaarheid van voldoende 
deskundigheid ‘in huis’ is een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van de 
gewenste meerwaarde van de toetreding voor de gemeente Woerden.  

b) De gekozen organisatie-opzet moet ertoe leiden dat zowel de gemeente als de 
coöperatie de gewenste producten en diensten realiseren. De raad geeft het college 
mee om te starten met de inbreng van één product in de coöperatie en de resultaten 
hiervan te evalueren alvorens volgende producten of diensten in te brengen. 

c) Er ontbreekt een moment waarop dit getoetst wordt en of het voor de gemeente 
Woerden verstandig is om door te gaan of te stoppen met de coöperatie. De raad 
wenst een evaluatie te ontvangen met betrekking tot werkwijze, gekozen organisatie-
opzet en het product/dienst nadat de software in productie is genomen. 

d) Het ontbreekt de raad aan informatie over de wijze waarop gemeente Woerden de 
deelname aan de coöperatie kan beëindigen. De ICT-coöperatie dient weer verlaten 
te kunnen worden zonder hoge ontbindingskosten. 
 

2. Het college de opdracht te geven de raad te informeren op welke wijze het college deze 
wensen en bedenkingen bij de definitieve besluitvorming heeft betrokken. 

 
Toelichting 
De raad vindt het wenselijk om software te kunnen ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluit 
bij de gewenste werkwijze van de gemeente. Ook is het wenselijk dat de afhankelijkheid van 
grote ICT-ontwikkelaars minder wordt. De raad verzoekt het college aan bovengenoemde 
wensen en bedenkingen tegemoet te komen alvorens het besluit te nemen toe te treden tot 
de ICT-coöperatie Beware. 
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