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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bieden wij u ons rapport aan getiteld ICT = core business, een rapport over
ICT-kansen en –bedreigingen in het Land van Cuijk.
Eind april is het rapport aangeboden aan de gemeentesecretarissen van Boxmeer, Cuijk,
Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en de algemeen directeur van de
werkorganisatie CGM in verband met ambtelijk hoor en wederhoor. Daarbij is verzocht
om een gezamenlijke reactie. Op 2 juni 2016 hebben wij deze ontvangen van de
ambtelijke organisaties Boxmeer, CGM en Sint Anthonis. Wij waarderen het zeer dat aan
ons verzoek gehoor is gegeven.
De ambtelijke reactie ging verder dan de feitelijkheden. Daarin hebben wij aanleiding
gezien om het rapport op een aantal punten aan te passen. De focus en afbakening zijn
beter aangegeven. In essentie is het concept-rapport niet veranderd, maar wel anders
geordend. Dit doet recht aan de ambtelijke reactie. Hieruit is geciteerd, maar er is voor
gekozen de ambtelijke reactie niet (integraal) in het rapport op te nemen. Overigens is
dit is ook geen gebruik.
Op 21 juli 2016 is het rapport aangeboden aan de colleges van de gemeenten Land van
Cuijk (art. 3.5 van de verordening), wederom met het verzoek om een gezamenlijke
reactie. Vervolgens zijn door ons twee bestuurlijke reacties ontvangen: een namens de
colleges van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (getekend door de
voorzitter van het coördinatieoverleg Land van Cuijk) en een van het college van Grave.
In de bestuurlijke reacties hebben wij geen aanleiding gezien om het rapport bij te
stellen. Beide bestuurlijke reacties vindt u in de bijlagen van het rapport opgenomen
(bijlagen 7 en 8).
Het rapport zal – ter kennisneming – eveneens worden aangeboden aan de colleges van
de vijf gemeenten in het Land van Cuijk, de gemeentesecretarissen, de algemeen
directeur van de werkorganisatie CGM en het Regieteam raden Land van Cuijk.
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