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Geachte heer van Loon, 

Op 7 november 2017 ontvingen wij uw adviesaanvraag met het verzoek advies uit te 
brengen over het verder formaliseren van de samenwerking ICT-NML. ICT-NML is op dit 
moment een samenwerkingsverband van de gemeenten Venlo, Roermond en Weert, 
waarbij de gemeente Nederweert zich inmiddels heeft aangesloten. Met deze brief reageren 
wij op uw adviesaanvraag. 

Sinds 1 januari 2014 werken deze gemeenten op ICT-gebied samen volgens een 
zogenaamde "lichte Gemeenschappelijke Regeling". Vanaf de start van de samenwerking 
zijn de OR-en van de genoemde gemeenten bij het traject betrokken geweest. Een proces 
dat door de OR-en afwisselend zowel positief als negatief is ervaren. OR-ren zijn in diverse 
stadia afwisselend zowel juist, tijdig en volledig geïnformeerd maar helaas zijn er ook 
momenten geweest dat het overleg geruime tijd uitbleef en informatie te laat kwam. 
Nadat de OR-en over de voortgang in dit traject aan de bel hebben getrokken is er het 
laatste half jaar weer sprake van gestructureerd overleg tussen het Directieberaad, het MT 
van ICT-NML en de OR-en. Dit komt het verloop van het proces en de voortgang ten goede! 

De besluitvorming van dit traject wilt u, zoals blijkt uit uw adviesaanvraag, via 2 sporen 
realiseren. Het eerste spoor betreft de formele oprichting van een "lege BVO". Het tweede 
spoor behelst de daadwerkelijke inrichting van de BVO. Feitelijk betekent het eerste deel een 
oprichting van de juridische entiteit met de daarbij behorende documenten. Het tweede 
traject geeft vorm aan de inrichting door middel van de noodzakelijke documenten op het 
gebied van personeel, organisatie, sociaal statuut en arbeidsvoorwaarden. 

Advies: 
Gezien de belangen voor de medewerkers die sinds de start van de samenwerking vanuit 
de gemeenten bij ICT-NML zijn gedetacheerd en bij de nieuwe organisatie in dienst zullen 
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komen en het lange voortraject, hechten de OR-en grote waarde aan een duidelijk en soepel 
overgangsproces. 

De OR adviseert daarom positief over uw adviesaanvraag met bijbehorende bijlagen. Dat 
betekent dat wij nu akkoord gaan met de formele oprichting van de GR en de BVO (spoor 1) 
en dat de invulling van de organisatie-inrichting in de loop van 2018 volgt. 

Wij kunnen ons vinden in de argumenten die u in uw brief ter onderbouwing van de 2 sporen 
aanpak aandraagt, omdat het overleg weer gestructureerd, de OR-en op dit moment goed in 
het proces worden meegenomen en wij vertrouwen dat dit ook in het vervolgtraject op 
dezelfde wijze zal gebeuren. Deze aanpak geeft de betrokken medewerkers tevens aan dat 
er wordt doorgepakt en dat het voortbestaan van ICT NML is verzekerd. 

Met betrekking tot de inrichting van spoor 2 (personele plaatsing, sociaal statuut, 
geharmoniseerde arbeidsvoorwaarden) vragen wij u dringend om de medewerkers 
zorgvuldig bij het traject te (blijven) betrekken. Verder doen wij het uitdrukkelijke verzoek om 
dit proces vóór de zomervakantie 2018 af te ronden. Graag ontvangen wij hiervoor een 
integrale planning waarin alle benodigde stappen zijn opgenomen. 

Wij gaan ervan uit dat de overlegstructuur die de afgelopen maanden met ons is ingericht 
wordt voortgezet en dat u ons ook actief en tijdig informeert over stappen die worden gezet 
ten aanzien van mogelijke toetreding van andere gemeenten. 

Wij wensen u, de collega gemeenten en vooral ICT-NML veel succes bij de verdere vorming 
van een krachtige organisatie die uitdagingen op ICT-gebied in gemeentelijke organisaties 
succesvol kan blijven aangaan. 

Voor zover wij hebben kunnen beoordelen is noch aan het college van burgemeester en 
wethouders noch aan de gemeenteraad medegedeeld, dat de Ondernemingsraad nog 
gevraagd wordt advies met betrekking tot spoor 1 uit te brengen. De Ondernemingsraad 
betreurt dit zeer en vraagt in voorkomende gevallen nadrukkelijker haar rol in deze te kunnen 
vervullen. 

Met vriendelijke groet, 

De Ondernemingsraad van de gemeente Venlo, 
de sec t ris, de voorzitter, 

Ja p Arts 
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Sjors van den Hombergh 
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