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Onderwerp: Beantwoording rondvragen over ICT-cooperatie van raadslid W. den Boer 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van Sterk Woerden n.a.v.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: 
Nu de samenwerking met GemCloud is beëindigd roept dit de volgende vragen op: 

1. Is het genoemde platform inderdaad aan de coöperatie beschikbaar gesteld, en is dit met het 
vertrek van GemCloud ook voor de coöperatie beschikbaar gebleven? 

Het gebruikersrecht van het Gemcloudplatform is door Eindhoven aangeschaft. Het platform kan tot 
1 miljoen inwoners gebruikt worden.  Eindhoven ontwikkelt hierop haar software o.a. de 
subsidiesoftware die zij in de ICT-coöperatie inbrengen. Leden van de ICT-Coöperatie Beware 
mogen het platform ook gebruiken. 

 

2. Indien dit niet het geval is, welke gevolgen heeft dit voor het functioneren van de coöperatie, ervan 
uitgaande dat GemCloud juist vanwege deze expertise met betrekking tot het faciliteren van deze 
publiek-private samenwerking als partner in de coöperatie is toegetreden? 

GemCloud was een launching partner maar was nooit bedoeld als exclusieve partner. Binnen de 
ICT-coöperatie Beware  kan van meerdere software/platforms gebruik gemaakt worden mits het 
conform de standaarden die binnen Beware zijn afgesproken, welke onder andere zijn gebaseerd 
op de landelijke ICT kwaliteitsstandaarden van KING en GIBIT inkoopvoorwaarden m.b.t. 
eigendom software. 
 

3. Wanneer het platform nog steeds door de coöperatie gebruikt wordt, wie is de eigenaar hiervan en 
wat betekent het vertrek van GemCloud voor de eventuele doorontwikkeling en 
schaalaanpassingen die in de (naaste) toekomst wellicht noodzakelijk worden door uitbreiding van 
het aantal aangeboden applicaties en participanten in de coöperatie? 

Zie antwoord vraag 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 
 

 

 



 

 

 

 

 

I.A.M. ten Hagen 

wethouder 


