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16R.00388 

Onderwerp: 

stand van zaken doorontwikkeling Cumulus (software sociaal domein) 

Kennisnemen van: 

Het besluit van het college op welke wijze door wordt gegaan met de softwareontwikkeling van Cumulus ter 
vervanging van de huidige software in het sociaal domein. 

Inleiding: 

Aanleiding 
Op 17 mei heeft raad het rapport van Berenschot n.a.v. het handelen van wethouder Duindam behandeld. 
Tijdens deze raadsvergadering heeft het college bij monde van wethouders Schreurs en Koster in 
hoofdlijnen het volgende gezegd: "Het college blijft bij haar eerdere besluiten. Zowel de Inwonercloud als 
de ICT coöperatie zijn goede, toekomstbestendige, antwoorden op de uitdagingen in het sociaal domein en 
informatievoorziening. Wij zien een bevestiging van deze koers in het recent verschenen rapport van 
Berenschot m.b.t. coöperatief vernieuwen. Dit onderzoek is in opdracht van de VNG is uitgevoerd. 
Daarnaast onderzoek de VNG de opschalingsmogelijkheden van de Inwonercloud. 

Het college constateert dat door de relatie met een bedrijf waar voormalig wethouder Duindam een 
zakelijke relatie mee had een schaduw kan werpen over twee goede concepten. Daarom is besloten om 
alle banden met Gemboxx en Grexx te verbreken. Dit betekent dat wij nog steeds achter de beide 
concepten en gekozen route staan. Wij gaan met Gemboxx in gesprek om e.e.a. m.b.t Cumulus goed af te 
ronden. Daarnaast gaan wij met onze partners in de ICT coöperatie in gesprek wat dit betekent voor onze 
deelname in de oprichtingsfase van de ICT coöperatie waarbij Gemcloud nog een launching partner is. Wij 
werken dit verder uit en informeren u daarover." 

In tweede termijn is de ruimte geboden uit de raad. Als Gemboxx en Grexx echt unieke partners blijken te 
zijn, is na een integrale en transparante afweging samenwerking niet uitgesloten.. Afgesproken is dat het 
college een aantal varianten uitwerkt en met de commissie/raad haar uitkomsten deelt. Daarnaast is n.a.v. 
de berichtgeving bij Woerden TV over een intern onderzoek uit 2014 door wethouder Schreurs in de 
raadsvergadering op 23 juni 2016 toegezegd een informatiebijeenkomst te organiseren over de stand van 
zaken en de toekomst van ICT. 

Vervolg project Cumulus 
Via deze raadsinformatiebrief willen wij u voorafgaand aan deze informatiebijeenkomst informeren over de 
keuze die wij gemaakt hebben bij het project Cumulus. Het project Cumulus is een project waarmee wij de 
huidige software willen vervangen. Doel is software te ontwikkelen die Inwonercloudproof is en die ook 
voldoet aan de eisen van huidige tijd. Dit willen wij niet alleen doen maar samen met andere gemeenten. Er 
zijn meerdere gemeenten geïnteresseerd om mee te ontwikkelen. Hiervoor is een duidelijke keuze van het 
college nodig op welke wijze de doorontwikkeling vormgegeven wordt. 



Het college heeft gekozen uit 5 scenario's. De scenario's variëren van doorgaan op de ingeslagen weg met 
de huidige aanbieder Gemboxx tot aan een klassieke aanbesteding conform het licentiemodel. De raad 
heeft aangegeven om te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de samenwerking met Gemboxx. De 
conclusie is dat deze er zijn Het college heeft gekozen voor het verder uitwerken van scenario 
doorontwikkeling Cumulus door Company X op basis van dezelfde uitgangspunten en voorwaarden 
waarmee het project is gestart. Redenen hiervoor zijn: 

» Company X was reeds betrokken bij het project en onderschrijft dezelfde visie als de gemeente. 
» Dit scenario heeft de minste desinvesteringen in geld en in tijd van de medewerkers nu er zonder 

Gemboxx wordt verder gegaan 
» Dit scenario kan het snelste gerealiseerd worden. 
» Bij onze samenwerkingspartners in de ICT-coöperatie en regionale inkooporganisatie en 

gemeenten in Utrecht-West is deze optie gepolst en is deze acceptabel bij eventuele verdere 
samenwerking. 

Kernboodschap: 

Om zo spoedig mogelijk werkende software in het sociaal domein te hebben die past bij het door de raad 
vastgestelde Integraal Beleidsplan Sociaal Domein en die aansluit bij de uitgangspunten die wij met onze 
deelname aan het oprichten van de ICT-coöperatie beogen gaan wij de samenwerking met Company X 
verder onderzoeken. 

Er speelt op dit moment v e e l rond ICT. Graag gaan wij daarover met u in gesprek op de 
raadsinformatieavond op 8 september 2016. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de stand van zaken 
en ontwikkelingen. 

Vervolg: 

1. Verder uitwerken doorontwikkeling Cumulus met Company X 
2. Raadsinformatieavond op 8 september 2016 

Bijlagen: 

Geen 
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