K3 : KWALITEIT VERHOGEN,
KOSTEN EN KWETSBAARHEID VERLAGEN
BEDRIJFSPROFIEL

KERNCIJFERS

• Opgericht in 2013
In 2013 hebben de Limburgse
• Gezamenlijk ca. 200.000 inwoners
gemeenten Roermond, Venlo en Weert
• Ruim 2.300 medewerkers
na intern onderzoek, besloten samen te
werken op het gebied van ICT. Dankzij
deze ICT samenwerking Noord en
Midden Limburg is het mogelijk dat de
gemeentelijke computernetwerken en de
programma’s efficiënter ingericht en
onderhouden kunnen worden dan
wanneer elke gemeente dat afzonderlijk
blijft doen.

DE UITDAGINGEN
• Efficiënt inspelen op exponentiele groei van technologische mogelijkheden
• Garantie op continuïteit van ICT diensten
• Grip houden zonder verlenging van besluitvormingsproces

AANBOD GEMLEASE
• Sale & Leaseback oplossing; het leaseback bedrag werd gebruikt voor het
verlagen van de kapitaallasten
• Asset Management en verlichting van administratieve lasten
• Flexibiliteit om in te spelen op technologische mogelijkheden zodra nodig
Frank Stege, Kwartiermaker ICT Regio NML:
“De leaseoplossing van Gemlease is perfecte ontzorging. Het helpt mij en
alle betrokken personen te focussen op vakinhoudelijke zaken. En het helpt
gemeenten bij hun plicht om zo efficiënt mogelijk om te gaan met
belastinggeld. Dus K3; Kwaliteit verhogen, Kosten en Kwetsbaarheid
verlagen. Ondertussen loopt het Asset Management en de factuurafhandeling gewoon door. Een hele geruststelling voor deze bevlogen
kwartiermaker!”

Begin 2013 werd gestart met aanbestedingstrajecten op het gebied van ICT en
dataverbindingen. Momenteel delen en beheren deze drie gemeenten hun ICT
infrastructuur. In de toekomst zoekt men uitbreiding in de zin van gezamenlijk
applicatiebeheer en helpdeskfunctie. Dan wil men ook naar een juridische entiteit, een
zogenoemd Shared Service Centrum (SSC).
Roermond is al langer klant bij Gemlease en tijdens het haalbaarheidsonderzoek werd
direct besloten tot lease, omdat de mogelijke besparingen voor alle deelnemers duidelijk
waren. De voordelen liggen op het gebied van flexibiliteit, gemakkelijke bedrijfsvoering,
snelheid en innovativiteit. De ICT en technologische mogelijkheden groeien exponentieel
hard. Om daar snel en efficiënt op in te spelen, is lease de meest logische oplossing.
Alternatieven betekenen een té lang besluitvormingstraject en daarmee op voorhand al
een achterstand op technologiegebied en dat is niet meer van deze tijd.
In de aanbesteding is direct gekozen voor
de lease van met name hardware maar ook
diensten, zoals migratie, dataopslag en
implementatie. Voor Venlo en Weert is
gekozen voor een sale & leaseback
oplossing.
De samenwerking wordt met zeer veel
interesse gevolgd door collega-gemeenten,
want iedereen heeft te maken met
dezelfde problematiek en uitdagingen

Gemlease stimuleert de innovatie- en
investeringsmogelijkheden binnen de
overheid door het gebruik van alternatieve
financieringsoplossingen voor ICT en ander
digitale infrastructuren. Haar oplossingen
zorgen voor optimalisatie van financiële,
administratieve en logistieke processen.
Gemlease werkt professioneel, persoonlijk
en is juist door haar samenwerking met de
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten een
betrouwbare zakenpartner.

Dankzij de samenwerking met Gemlease is
focust men zich weer op vakinhoudelijke
zaken en wordt het werk interessanter;
www.gemlease.nl
men kan zich beter specialiseren en kwaliteit
leveren. Dat levert vaktrots en veel energie op!
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1
2
3

Outsourcing van het Asset Management en facturatieproces
Direct budget beschikbaar voor verlaging van kapitaallasten
Vereenvoudiging van de besluitvorming en bedrijfsvoering

