
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In februari 2022 hebben we uw raad geïnformeerd over de stand van zaken 

outsourcing ICT. In aanvulling daarop hebben wij het presidium medio april 2022 

nader geïnformeerd over de actuele stand van zaken over de outsourcing op dat 

moment. Daar is afgesproken om op korte termijn een uitgebreidere toelichting aan de 

nieuwe raad te geven over het dossier outsourcing. De beeldvormende sessie hierover 

staat woensdag 25 mei gepland. Tijdens deze (deels besloten) bijeenkomst zal de raad 

dan worden bijgepraat over de achtergronden van het outsourcingsdossier, de actuele 

situatie en het vervolg van het in opdracht van de gemeente door KPMG opgestelde 

adviesrapport “sourcingstrategie”.  

 

Informatievoorziening aan de raad 

De brief van februari 2022 is voor de volledigheid als bijlage toegevoegd. Hierin vindt 

u verdere achtergronden en de beelden zoals deze begin februari van toepassing 

waren. Tijdens de sessie zal hier nader op worden ingegaan.  

 

KPMG-adviesrapport “sourcingstrategie”.  

De huidige sourcingstrategie – in 2016 vastgesteld – houdt in dat we gekozen hebben 

om onze totale (generieke) ICT in één kavel bij één marktpartij onder te brengen, 

namelijk Fujitsu met onderaannemers. Los van de feitelijke situatie met Fujitsu is het 

verstandig periodiek de lange termijn sourcingstrategie te herijken. Hiertoe hebben we 

in 2021 KPMG ingehuurd om onze lange termijn sourcingstrategie te herijken. Het 

door KPMG opgeleverde rapport geeft een tweetal hoofdadviezen: 
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Volgvel 2 

 

Hoofdadvies 1: 

Op het moment dat er sprake is van een heraanbesteding door de gemeente Groningen 

kies dan voor een strategie van verkavelen. Ofwel ga in tegenstelling tot de huidige 

situatie bij de aanbesteding uit van een aantal kleinere kavels (percelen).  

 

Hoofdadvies 2:  

Los van het moment van heraanbesteden: haal op korte termijn (vanaf 2022) een 

aantal werkzaamheden op het gebied van coördinatie, sturing en regie welke nu zijn 

ondergebracht bij Fujitsu weer terug naar de gemeente. Dit vergroot de mogelijkheden 

voor de gemeente Groningen om beter te kunnen sturen op hetgeen door de 

outsourcingspartij wordt uitgevoerd. Dit advies is sowieso van toepassing of er nu wel 

of niet sprake is van de uitbesteding in 1 of meerdere percelen.  

 

Tijdens de beeldvormende sessie zullen wij onder andere nader ingaan op het KPMG-

rapport. Wij verzoeken u de op grond van artikel 5.1, lid 5 Wet open overheid juncto 

artikel 25 Gemeentewet door ons op bijlage 2, het KPMG-rapport, opgelegde 

geheimhouding te bekrachtigen.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


