Addendum
Dienstverleningsovereenkomst
ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST
Ondergetekenden:
a.

De Publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Bergen op Zoom, hierna te noemen: de
gemeente Bergen op Zoom, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur,
de heer Th.J.M. Wingens,

b.

De Publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Etten-Leur, hierna te noemen: de gemeente
Etten-Leur, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw H.
van Rijnbach,

c.

De Publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Moerdijk, hierna te noemen: de gemeente
Moerdijk, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer J.
Klijs, handelend ter uitvoering van het besluit van het College van burgemeester en
wethouders d.d. 16-05-2017,

d.

De Publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Roosendaal, hierna te noemen: de
gemeente Roosendaal, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester,
de heer Mr. J.M.L. Niederer, handelend ter uitvoering van het besluit van het College van
burgemeester en wethouders d.d. 30-05-2017,

e.

De Publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Tholen, hierna te noemen: de gemeente
Tholen ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, mevrouw G.J.
van de Velde-de Wilde, handelend ter uitvoering van het besluit van het College van
burgemeester en wethouders d.d. 25-07-2017,

f.

De Publiekrechtelijke rechtspersoon “Gemeenschappelijke regeling ICT SAMENWERKING
WEST-BRABANT-WEST”, hierna te noemen: ICT WBW, gevestigd aan Pastoor van
Kessellaan 15 (4761BJ) (Zevenbergen), ten deze ingevolge artikel 13 van de
Gemeenschappelijke regeling alsmede het besluit van het Bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling d.d. 12-05-2017, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
(vice-)voorzitter , de heer C. Lok;
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De ondergetekenden sub a tot en met f gezamenlijk hierna te noemen: ‘Partijen”,
De ondergetekenden sub a tot en met e gezamenlijk te noemen: “Deelnemers”,
Overwegende dat:
a.

De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk gezamenlijk op 1609-2015 een Dienstverleningsovereenkomst, hierna te noemen: “Dienstverleningsovereenkomst”, hebben gesloten met ICT WBW op basis van artikel 5 van de
“Gemeenschappelijke regeling ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST” , hierna te
noemen: “Regeling”, welke Dienstverleningsovereenkomst als Bijlage 1 is aangehecht;

b.

De colleges van burgemeester en wethouders, respectievelijk het bestuur van ICT WBW,
hebben ingestemd met de aansluiting van de gemeente Tholen per 1 augustus 2017 als
deelnemer van de Regeling;

c.

De gemeente Tholen per 1 augustus 2017 op grond van het bepaalde in artikel 19.1
Dienstverleningsovereenkomst als partij zal toetreden tot de (meerpartijen)
Dienstverleningsovereenkomst;

d.

Uit de privacywetgeving voor iedere deelnemer de verplichting volgt een Verwerkersovereenkomst te sluiten met ICT WBW. Hiervoor zal een model Verwerkersovereenkomst
worden gehanteerd.

e.

Partijen in dit Addendum de uit b. tot en met d. volgende wijzigingen op de
Dienstverleningsovereenkomst wensen vast te leggen.

Artikel 1 Status Addendum
1.1

Dit Addendum heeft tot doel de wijzigingen aan te brengen in de
Dienstverleningsovereenkomst verbandhoudende met sub b. tot en met d. uit de
overwegingen van dit Addendum. Wijzigingen gelden alleen als ze uitdrukkelijk in dit
Addendum worden vermeld. De afspraken zoals opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst blijven onverkort van kracht, tenzij daarvan in dit Addendum wordt
afgeweken.

1.2

In dit Addendum hebben begrippen dezelfde betekenis als in de
Dienstverleningsovereenkomst, tenzij daarvan in dit Addendum wordt afgeweken.

Addendum

Paraaf gem. Bergen op

Paraaf gem. Etten-Leur

Paraaf gem. Moerdijk

Paraaf gem. Tholen

Paraaf ICT WBW

Zoom
Dienstverleningsovereenkomst
Pagina 2 van 3

Paraaf gem. Roosendaal

Artikel 2 Toetreding gemeente Tholen
2.1

Partijen komen overeen dat per 1 augustus 2017 -gelijktijdig met de inwerkingtreding van
de wijziging van de Regeling, waarmee de gemeente Tholen toetreedt als deelnemer tot
de Gemeenschappelijke regeling- de gemeente Tholen zal toetreden tot
Dienstverleningsovereenkomst. Dit in overeenstemming met én onder de voorwaarden
zoals vermeld in artikel 19.1 Dienstverleningsovereenkomst. Door ondertekening van dit
Addendum stemmen Partijen in met deze toetreding. Vanaf die datum is de gemeente
Tholen “Deelnemer” in de zin van de Dienstverleningsovereenkomst.

Aldus in zesvoud opgesteld en ondertekend,
te Bergen op Zoom op: 06-06-2017
Namens de gemeente Bergen op Zoom,

te Etten-Leur op: 23-05-2017
Namens de gemeente Etten-Leur,

………………………………………………………
de heer Wingens
Directeur

………………………………………………………
de heer J.P. van Hal
Loco-burgemeester

te Zevenbergen op: 16-05-2017
Namens de gemeente Moerdijk,

te Roosendaal op: 30-05-2017
Namens de gemeente Roosendaal,

………………………………………………………
de heer J. Klijs
Burgemeester

………………………………………………………
de heer Mr. J.M.L. Niederer
Burgemeester

te Tholen op: 25-06-2017
Namens de gemeente Tholen,

te Zevenbergen op: 24-04-2017
Namens GR ICT WBW,

………………………………………………………
mevrouw G.J. van de Velde-de Wilde
Burgemeester

………………………………………………………
de heer C. Lok
(vice-)Voorzitter Bestuur
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