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MOTIE VAOD SSC DeSom als ICT Partner: de toekomst 

Onderwerp: Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag 

 

De raad van de gemeente Koggenland, in vergadering bijeen op 6 februari 2023, 

 

Constaterende dat: 

 De gemeente Koggenland, net als elke andere gemeente, eindverantwoordelijk is voor het effectief 

managen van het ICT landschap voor haar medewerkers en inwoners, alsmede voor het effectief 

managen van alle cyberrisico’s die hierbij een rol spelen; 

 Koggenland binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SSC DeSom slechts één van de deelnemende 

gemeenten is;  

 De afdoening van de motie “SSC DeSom als ICT Partner” duidelijk maakt dat de verwachtingen van 

aspecten als betrouwbaarheid, kostenbesparingen en innovatiekracht zoals vastgesteld bij toetreding 

tot de GR niet zijn uitgekomen; 

 De afdoening van de motie “SSC DeSom als ICT Partner” duidelijk maakt dat de huidige invulling van 

de ICT beheerdersorganisatie afwijkt van de wenselijke invulling van een ICT kennispartner; 

 

Overwegende dat: 

 De ICT dienstverlening van SSC DeSom op de huidige wijze dus niet passend is bij de behoeften en 

wensen van gemeente Koggenland; 

 De uitkomst van deze motie van invloed kan zijn op het in de afdoening van de motie “SSC DeSom als 

ICT Partner” genoemde ICT Plan 2023-2025; 

 

Verzoekt het college: 

1. In overleg te treden met de overige deelnemende gemeenten van GR SSC DeSom om te ondervinden in 

hoeverre de plannen, ambities, wensen en verwachtingen van Koggenland aangaande haar ICT 

kennispartner gedeeld worden. 

2. Aansluitend met deze gemeenten de balans op te maken in hoeverre een transformatie van SSC DeSom 

naar een nieuwe vorm van dienstverlening uitkomst biedt voor een continuerende samenwerking en in 

dat geval onderzoek te doen naar een methode van transformatie naar de gewenste dienstverlening. 

3. Concluderend aan de gemeenteraad uiterlijk binnen vijf maanden terug te koppelen hoe gemeente 

Koggenland invulling gaat geven aan de samenwerking met haar ICT kennispartner. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekend door:  

 

Frans Kremers (D66 Koggenland)   Remco Linnekamp (VVD Koggenland) 

 

 

 

Rianka te Winkel – Pancras (CDA Koggenland)   Anneke van der Lee (PvdA/GL) 

 

 

 

R. Klok (GBK) 
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