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GB: ‘ICT is te complex’
BEDUM
Volgens GB is ICT te complex
voor gemeenten om in eigen
huis te houden. Dit blijkt
volgens de partij uit de forse
overschrijding op de begroting voor de integratie van de
afdelingen I&A van de BMWgemeenten.
Tijdens de raadsvergadering
afgelopen week lieten alle
partijen nogmaals blijken
niet blij te zijn met de overschrijding. De VVD noemt het
“een zeer trieste tekortkoming” van het college, de CU
baalt dat juist nu er gesproken wordt over herindeling,
dat wat als voorbeeld van
goed samenwerken tussen
gemeenten “een financieel
ongeleid projectiel is geworden dat door De Marne op
ons werd afgevuurd”. Beide
partijen vinden nog steeds
dat het college aanhoudender
en alerter had moeten zijn en
dat late signalen vanuit de
Marne geen excuus zijn. Alle
partijen zijn teleurgesteld in
de samenwerking, willen in
vervolg tussentijdse rapportages, maar kunnen ook niet
anders dan instemmen met
het voorstel tot het verwerken van de overschrijding op
de jaarrekening 2012. In
totaal is er voor de integratie
van de drie afdelingen informatisering en automatisering
een exploitatietekort van
bijna vijf ton.
Fractie Hoiting meent dat
alles te wijten is aan de onderschatting van de complexiteit van het hele gebeuren en aan de overschatting
van de eigen mogelijkheden.
Gemeentebelangen Bedum
waarschuwde naar eigen
zeggen een jaar geleden al
voor het feit dat ICT te complex werd om in eigen huis te
houden. Beter zou het zijn
om ICT als een soort nutsvoorziening te bekijken en
onder te brengen bij bijvoor-

beeld DIA Groningen. Voor
een externe leidinggevende,
waar nu fors voor is bijbetaald, had het college ook
kunnen kijken bij ICT Arbeid
samenwerking Noord, zegt
GB-raadslid Tom Kuipers.
Daar had een aanvraag kunnen worden gedaan met
“gesloten beurs”. Kuipers: “U
heeft geen goede controle
uitgevoerd en veel te lang
dure ICT’ers vrij spel gegeven. Wat is er overgebleven
van de belofte dat door samenwerking tien procent op
de kosten van ICT bespaard
zou kunnen worden? Ik kom
nu op een verhoging van
structureel vijfentwintig
procent uit.”

Bakker baalt

Bakker erkent in reactie
nogmaals hoe hij ervan baalt
dat het zo gelopen is, maar
benadrukt ook opnieuw dat
de colleges van Bedum en
Winsum het niet op z’n beloop hebben gelaten. In juni
werd al gevraagd hoe het
ervoor stond, waarop vanuit
de Marne in september gezegd werd dat er geen tekort
was. Vlak voor de kerst liet de
Marne weten dat die mededeling niet juist was. Halverwege februari werd de budgetoverschrijding pas in volle
omvang duidelijk. Bakker:
“In tussentijd hebben we bij
herhaling en met scherpte
gevraagd om de cijfers”.
Bakker benadrukt ook opnieuw dat alle drie de gemeenten verantwoordelijk
zijn, niet alleen De Marne.
Het eigen kunnen werd volgens de burgemeester niet
overschat: juist om de kwaliteit goed te krijgen werden
externe deskundigen ingehuurd. De suggestie van GB,
kennis delen met ICT-specialisten van Arbeid samenwerking Noord, vindt Bakker
interessant en neemt hij mee.

