Motie GRIT
Corsanummer: 2018012715
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Aan:

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

ontwerp begroting 2019

Bloemendaal

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018;
Overwegende dat:
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De GRIT is de lichte gemeenschappelijke regeling (GR), die voor Heemstede en Bloemendaal
het IT beheer uitvoert;
GRIT sinds 1 januari 2016 bestaat;
De bijdrage voor Bloemendaal jaarlijks uitkomt op afgerond EUR 1 miljoen;
Er bij de raad geen kennis aanwezig is over de doelmatigheid van de besteding van gelden
die binnen deze GR worden uitgegeven en de GR niet over een eigen vermogen beschikt;
Diverse risico's verbonden zijn aan de GR aangezien de beheersbaarheid van kosten en de
realisatie cq uitvoerbaarheid van het programma binnen deze GR niet door een accountant
worden gecontroleerd en daarover geen verantwoording aan de raad wordt afgelegd;
Het onduidelijk is en er geen garantie kan worden afgegeven dat documenten, stukken,
mails, informatie in de meest ruime zin van het woord niet verloren zal gaan bij de overgang
van het systeem CORSA naar Mozard;
De Rekenkamercommissie in Heemstede in november 2017 een rapport heeft uitgebracht
met aanbevelingen die betrekking hebben op de ambtelijke samenwerking met Heemstede
en daarin ook zorgen heeft benoemd ten aanzien van de GRIT-samenwerking namelijk dat
8096 van de applicaties verschilt van die van Bloemendaal en dat het járen zal duren om deze
te harmoniseren;
Dat diezelfde Rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat om niet te achterhalen
redenen de automatisering is georganiseerd als afdeling itt het hieraan nauw verbonden
onderdeel informatisering dat als een programma is ingericht;
Dat uit onderzoek blijkt dat de reikwijdte van de samenwerking met Heemstede als te klein
wordt ervaren en dat kennis en expertise ontbreken;
Dat alles overziende, het rapport gelezen hebbende, sturing, verantwoording en
besluitvorming op deze GR onvoldoende zijn en het dossier mank gaat aan transparantie
over kosten;
De raad op basis van het budgetrecht de GRIT 'on hold' wil zetten totdat duidelijkheid
bestaat over de sturing en de kosten, cq de beheersbaarheid van die kosten en eerst wil
weten of de risico's voldoende in kaart zijn gebracht en bovendien geen sprake mag en kan
zijn dat informatie verloren gaat;
De raad zich ervan bewust is dat in 2019 sprake zal zijn van 'outsourcing' wat echter niet
betekent dat de kosten dan in de hand kunnen worden gehouden, te meer daar de invulling
in Heemstede op een geheel andere wijze wordt georganiseerd dan in Bloemendaal.
GRIT geen 'zwart gat' mag worden en besteding van gemeenschapsgeld 'on hold' moet
worden gezet totdat GRIT 'mature' en technisch op orde is.
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Gelezen deze overwegingen, draagt het college op:
*

*
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Zo spoedig mogelijk de doelen en toetsingscriteria van de huidige samenwerking met
Heemstede expliciet te maken en een duidelijke planning en een eenduidige sturing met
heldere verantwoordelijkheden in kaart te brengen ;
Daarbij de mogelijkheid tot ontvlechting uitdrukkelijk als uitgangspunt open te houden;
De raad actief te betrekken bij dit onderwerp door de doelen en toetsingscriteria als B-stuk
aan te bieden aan de raad;
De outsourcing van de GRIT uit te stellen en GRIT zelf 'on hold' te zetten totdat duidelijk is
wat de doelen zijn, hoe de planning luidt en wat de financiële consequenties zijn alsmede de
risico's in kaart te brengen en deze analyse aan te bieden als B-stuk aan de raad;
In de tussentijd geen overstap te maken van Corsa naar Mozard, dwz totdat de raad hiermee
heeft ingestemd omdat risico's beheersbaar zijn, de financiële consequenties daaronder
begrepen, alsmede de ontwikkeling van automatisering (GRIT) en informatisering
toekomstbestendig zijn en de strategie van de beide gemeenten in deze GR eenduidig is en
op basis van gezamenlijkheid;
Te allen tijde zorg te dragen voor toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie voor
de raad via RIS dat aan Corsa gekoppeld blijft totdat de garantie gegeven wordt dat alle
informatie beschikbaar blijft in de toekomst. Zo lang die 100í*ó garantie niet kan worden
gegeven, kan deze overstap niet gemaakt worden.
Neem de raad mee in dit dossier!

Namens:

