
Gemeentenaam/samenwerkingsverband Tot welke datum bent u gebonden aan de 

overeenkomst met uw huidige leverancier voor 

mobiele communicatie?  

Verwacht u dat zich in de komende periode omstandigheden zullen 

voordoen die van invloed zijn op de aard en omvang van de af te 

nemen mobiele telecommunicatiediensten?  

Alblasserdam 31-05-16 n.v.t.

Alkmaar 01-04-17 De gemeente Alkmaar is enerzijds bezig met het effectueren van 

zogenoemde ontvlechtingen waarvij bepaalde bedrijfsonderdelen 

ondergebracht worden in aparte zelfstandige organisaties zoals nv's en 

stichtingen. Deze organisaties blijven financieel wel verbonden met de 

gemeenten Alkmaar. De gemeente Alkmaar is ook doende om samen 

met de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (HAL) een shared 

service center (SSC HAL) op te starten die dan dienstverlener is voor 

deze gemeenten en de ontvlochten bedrijfsonderdelen zoals Alkmaar 

die kent en ook voor mogelijke externe klanten zoals zij die nu kennen 

met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

Almelo 07-06-16 n.v.t.

Alphen-Chaam 09-10-15

  

Per 01-01-2016 gaat de gemeente Alphen-chaam een ambtelijke fusie 

aan met de gemeenten Gilze en Rijen en Baarle-Nassau. Het is nog niet 

duidelijk of deze fusie van invloed is op het afnemen / toenemen van 

het volume aan diensten. 

Alphen aan den Rijn 01-01-16 Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoek momenteel de 

mogelijkheden om voor buurgemeenten I&A dienstverlening te 

verstrekken. Onderdeel hiervan zal zijn de werkplek met smartphone 

en bijbehorende abonnementen. Hierdoor is het mogelijk dat in de 

toekomst een groei van rond de 50% op het aantal abonnementen 

plaatsvindt. Tevens is hiervoor ten behoeve van selectie van 

leverancier voor Gemeente Alphen aan den Rijn de dekking in het 

gebied van de buurgemeenten van belang. 

Ameland 01-10-17 n.v.t.

Arnhem 01-01-16 n.v.t.

Assen 10-02-17 Per 10 april 2015 zijn zij overgegaan naar Lync. Zij verwachten hierdoor 

meer via WIFI en 4G te bellen en minder met de mobiele verbinding. 

Op dit moment is intern bellen (onderling) afgekocht. 

Asten  01-06-16 n.v.t.

Baarle-Nassau 01-01-15 Per 1-1-2016 is er een ambtelijke fusie: Baarle-Nassau, Alphen-Chaam 

en Gilze-Rijen.

Baarn 01-11-16 n.v.t.

Beek 01-01-16 Het aantal gebruikers is constant in beweging. Het af te sluiten contract 

moet hier rekening mee houden. Er moet geplust en gemind kunnen 

worden in aantallen en soort abonnementen. 

Bergeijk 01-08-16 n.v.t.

Bergen 01-01-16 De intentie is dat op 1 januari 2017 de gemeenten Bergen, Uitgeest, 

Castricum en Heiloo ambtelijk gaan samenwerken. Rond de zomer 

wordt een definitief besluit hierover genomen. 

Bergen op Zoom 01-01-17 n.v.t.

Bernheze 23-05-16 Er zijn wel gesprekken met buurgemeenten over samenwerking.

Best  01-03-17 Best heeft recent vast en mobiel geïntegreerd en op basis daarvan bij 

KPN belminuten in en afgekocht. Nu zal het hoogstwaarschijnlijk nog 

dit jaar mogelijk worden om het opzetten/retouren van gesprekken via 

de Mitel centrale te wijzigen van ‘call-back’ naar ‘call-through’. Dit 

heeft hoogstwaarschijnlijk invloed op de onderverdeling en afkoop van 

intern/extern bellen. 

Beuningen 16-06-16 IRVN zal het beheer overnemen op enig moment.

Beverwijk 01-01-19 Voor wat betreft de tarieven hebben wij een lopend contract dat 

afloopt op 1 januari 2016 of 1 januari 2019. De laatste datum is aan de 

orde als wij op korte termijn instappen op een voorstel om de huidige 

contracten verlengen. Dat voorstel ligt er nu en daarmee wordt een 

forse verlaging van de kosten telefonie (zijnde telefooncentrale, vaste 

en mobiele telefonie en glasverbinding datacenter-stadhuis) 

aangeboden. Dus stemmen we met dit voorstel in, dan loopt wordt de 

einddatum 1-1-2019.

Binnenmaas 01-06-16 Door meer digitaal werken is er een groeiende behoefte aan data 

kaarten voor Ipads.

Bladel  01-08-16 n.v.t.

Blaricum 22-01-17 n.v.t.

Borger-Odoorn 16-06-18 n.v.t.

Borne 01-01-16 1. Krimp organisatie naar ongeveer 40 medewerkers.

2. Allemedewerkers maken gebruik van smartphones met spraak/data 

verkeer abonnement.

Boxtel  01-06-16 n.v.t.

Breda 08-06-16 Mogelijk worden er in de toekomst nieuwe DVO’s afgesloten met 

organisaties. Onderdeel van deze potentiële DVO’s zal dan 

waarschijnlijk ook zijn het leveren van “Mobiele Communicatie”. Het 

kan ook dat bestaande DVO’s niet verlengd worden waardoor volumes 

zullen afnemen.

Brielle 01-01-16 n.v.t.

Brummen 01-05-16 n.v.t.

Bunnik 01-11-16 n.v.t.

Bussum 23-05-17 De gemeenten Naarden, Bussum en Muiden fuseren per 1 januari 2016 

en zullen vanaf dat moment voortbestaan als de gemeente Gooise 

Meren. Zie ook de brief die is meegestuurd bij de aanmelding m.b.t. de 

deelname aan de aanbesteding. Ter voorbereiding op de fusie wordt 

momenteel onderzocht op welke wijze de 

telecommunicatievoorzieningen worden ingericht. De cijfermatige 

informatie in de vragenlijst van de gemeente Bussum is derhalve aan 

wijziging onderheving en vooralsnog niet representatief voor Gooise 

Meren.

Capelle aan den IJssel 10-06-16 n.v.t.

Castricum 31-07-16 Ambtelijke fusie per 01-01-2017 met de gemeente Bergen, de 

gemeente Uitgeest en de gemeente Heiloo.

Coevorden 16-06-18 n.v.t.

Cranendonck 01-11-16 n.v.t.

In deze Bijlage is de informatie opgenomen over de lopende verplichtingen en bijzondere omstandigheden volgens opgave van de Deelnemers, uitgaande 

van ondertekening van de Raamovereenkomst vóór 1 februari 2016.  Indien de in de tweede kolom opgegeven datum vóór het moment van 

ondertekening van de Raamovereenkomst valt, is de Startdatum voor de betreffende Deelnemer zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 van de 

Raamovereenkomst gelijk aan de dag na de dag dat de Raamovereenkomst door Opdrachtnemer en Opdrachtgever is ondertekend. Indien de in de 

tweede kolom opgegeven datum na het moment van ondertekening van de Raamovereenkomst valt, is de in de tweede kolom opgegeven datum de 

Startdatum voor de betreffende Deelnemer.
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Cromstrijen 30-09-16 1. Waarschijnlijk herindeling in de HW gedurende de looptijd van het 

contract (4-6 jaar).

2. Gebruik van ‘twinning’ moet mogelijk zijn/worden en wij verwachten 

een behoorlijk gebruik daarvan.

3. Wij hebben 13 medewerkers die een vergoeding ontvangen van 

BYOV. Dit zijn in de toekomst mogelijk ook weer potentiële sim-kaart 

houders voor spraak en data.

4. Ad 6. Er zijn 22 M2M analoge inbelverbindingen met Sim-kaart (96 

kbps)

Culemborg 24-08-16 De hier vermelde  gegevens betreffen specifiek Culemborg. I.v.m. 

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tiel, Geldermalsen en 

Culemborg en nieuwe toetreders gemeenten Neerijnen en Lingewaal is 

er in de toekomst mogelijkerwijs sprake een verschuiving van volume 

tussen deze spelers.

Dantumadiel 01-01-16 Door ambtelijke fusie van de DDFK gemeenten formeel per 1 januari 

2016 zullen wij als een gezamenlijke ambtelijke organisatie gaan 

functioneren. Omtrent een bestuurlijke fusie zal medio 2016 een 

besluit worden genomen. Verder zal in 2016 op het terrein van de ICT 

zal binnenkort een formeel besluit worden genomen om dit als DDFK-

gemeenten onder te brengen bij de gemeente Leeuwarden.

De Bilt 01-11-16 n.v.t.

De Friese Meren 27-02-16 n.v.t.

Delft 01-01-16 Minder abonnementen i.v.m. krimp organisatie.

Den Haag 15-02-16 In verband met de migratie van blackberry naar Windowsphone zullen 

alle 1733 spraak en blackberry (nationaal) abonnementen overgaan in 

spraak & data abonnementen.

De Wolden 01-01-16 n.v.t.

Deurne  01-09-16 n.v.t.

Diemen 01-09-16 Met het samenwerken van meerdere gemeenten en het wijzigen van 

de telefonisch bereikbaarheid zat er in de toekomst wel meer mobiele 

telefoons worden gebruikt.

Dinkelland 01-01-16 n.v.t.

Dongen 15-04-17 Op dit moment zijn er zo'n 40 smartphones en nog eens 35 mobiele 

telefoons in omloop. Dit aantal zal fors toenemen als het college 

akkoord gaat met het voorstel iedereen een smartphone in bruikleen 

te geven. We verwachten dat we dan tussen de 170 en 190 

abonnementen (spraak en data) afnemen.

Dongeradeel 01-01-16 Ambtelijke fusie per 1-1-2016 met de gemeenten Dantumadiel, 

Ferwerderadiel en Kollumerland. Mogelijk ondergebracht bij de 

gemeente Leeuwarden per 1-1-2016.

Dordrecht 31-05-16 Mogelijke toetreding nieuwe gemeente (Hardinxveld-Giessendam)

Drimmelen 01-01-17 n.v.t.

Druten nvt Onbekend

Duiven  01-05-17 n.v.t.

Eemnes 22-01-17 n.v.t.

Eersel   01-08-16 n.v.t.

Eindhoven 01-06-16 Ja, mogelijke verdere implementatie Lync.

Eijsden-Margraten 01-07-16 n.v.t.

Emmen 16-06-18 n.v.t.

Enschede 31-12-15

Gemeente Enschede verzorgt de dienstverlening van meerdere 

achterliggende organisaties, zoals Regio Twente, Stadsbank 

Oostnederland. Het kan zijn dat deze eenheden alsnog inhaken. Dit kan 

ook gelden voor enkele omliggende gemeenten, zoals Borne.

Epe 19-11-2015

1-2-2016

28-3-2016

22-4-2016

22-3-2017

12-4-2017

16-4-2017

Uitbereiding mobiele abonnementen ivm nieuwe telefooncentrale met 

de optie vast-mobiel integratie

Etten-Leur 16-04-17 n.v.t.

Ferwerderadiel 01-03-16 Ambtelijke fusie per 1-1-2016 met de gemeenten Dantumadiel, 

Dongeradeel en Kollumerland.  

Franekeradeel 01-01-18 Per 1-1-2018 fuseren de gemeenten Menanderadiel, Het Bildt en 

Franekeradeel tot 1 gemeente (werknaam Westergo). De fuserende 

gemeenten zijn op het moment bezig hun ict te migreren naar het 

shared service Leeuwarden (gemeente Leeuwarden) waarbij geldt dat 

we in de toekomst als SSL mobiele telefonie willen wegzetten.

Geertruidenberg 01-01-16 Uitbreiding aantal medewerkers i.v.m. decentralisatie

10 extra 3G data abonnementen.

Geldermalsen 10-07-17 Samenwerking Tiel, Culemborg en Geldermalsen ondergebracht in de 

bedrijfsuitvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB io).

Geldrop-Mierlo  01-01-16 n.v.t.

Gemert-Bakel  01-01-16 n.v.t.

Gennep  01-02-17 n.v.t.

Gilze en Rijen 01-01-17 Per 1-01-2016 gaan de gemeenten Gilze en Rijen, Alphen-Chaam, 

Baarle-Nassau een ambtelijke fusie aan.

Goeree-Overflakkee 02-02-16 Door organisatie-ontwikkelingen en de huidige ervaringen met het 

momenteel in gebruik zijnde telefonie-concept kan het mogelijkerwijs 

wenselijk zijn om iedere medewerker uit te rusten met een smartphone 

met een bijbehorend databundel. In dit geval gaat het om 400+ 

spraak+data abonnementen.

Goes 01-09-16 n.v.t.

Goirle 24-05-16 Na de zomer zal de organisatie 'mobiel' gaan. Dit zal inhouden dat er 

meer aansluitingen bijkomen en hierdoor zullen de totale gespreksduur 

en het dataverbruik toenemen. Zij maken momenteel gebruik van de 

wireless Office IB OT2010 bundel van Vodafone.

Gorinchem 01-11-16 n.v.t.

Groesbeek Dit gaat per simkaart. De laatste loopt af op 12-08-

2016

Ja, in verband met de ICT samenwerking Rijk van Nijmgen.

Groningen 31-04-16 n.v.t.

Gulpen-Wittem 1-4-2016  n.v.t.

Haaksbergen 01-02-17 • Terugbrengen van de omvang van de organisatie met ca. 40 fte

• Samenwerking op ICT-gebied met gemeente Hengelo

Haaren 31-03-16 n.v.t.

Haarlem 01-01-16 n.v.t.

Halderberge 01-06-16 n.v.t.

Haren 18-03-16 n.v.t.

Hattem 07-10-16 n.v.t.

Heerhugowaard 01-11-15 n.v.t.



Heerde 01-01-16 i.v.m. de evt. goede werking lync

Heerenveen 01-08-16 n.v.t.

Heeze-Leende   01-11-16 n.v.t.

Heiloo 01-04-16 n.v.t.

Hellendoorn 21-06-17 n.v.t.

Hendrik-Ido-Ambacht 31-05-16 n.v.t.

Het Bildt 01-01-16 Per 1-1-2018 fuseren de gemeenten Menameradiel, Het Bildt en 

Franekeradeel tot 1 gemeente (werknaam Westergo). De fuserende 

gemeenten zijn op het moment bezig hun ICT te migreren naar het 

Shared Service Leeuwarden (gemeente Leeuwarden) waarbij geldt dat 

ze in de toekomst als SSL mobiele Telefonie willen wegzetten. 

Heumen Diverse einddata op abonnementen. Ja, samenwerking ICT in de regio Nijmegen, voor Heumen zijn er geen 

plannen om van aard en volume te veranderen. Het kan zijn dat de 

regio de 'mobiel tenzij' variant gaan gebruiken. 

Heusden 01-05-16 n.v.t.

Hillegom 01-07-17 Per 1 januari 2017 is er sprake van een ambtelijke fusie tussen de 

gemeenten Teylingen, Lisse en Hillegom. Dit kan gevolgen hebben voor 

de wijze waarop mobiele telefonie beschikbaar blijft voor de 

medewerkers.

Hilvarenbeek  01-01-16 De nadere invulling van het beleid 'bring your own device' kan effect 

hebben op aantal abonnementen.

Hilversum 01-08-16 n.v.t.

Hof van Twente 01-04-16 Momenteel neemt Hof van Twente slechts 25 mobiele telefonie-

abonnementen af. Er zijn concrete plannen om aan het volledige 

personeel (ca. 250 personen) een mobiele telefoon met abonnement 

(spraak/data) te verstrekken.

Hoogeveen 01-01-16 n.v.t.

Hoorn 15-04-17 Situatie per 31 maart 2015 over de maand maart.

In onderstaande antwoorden zijn 65 oud collega’s die overgegaan zijn 

naar een ander werkorganisatie buiten beschouwing gelaten. Op 4 

maart 2014 zijn deze abonnementen stop gezet bij de gemeenten 

Hoorn.

Horst aan de Maas  01-07-15 Gestart met flexibel werken. De verwachting is dat hierdoor meer 

mobiele devices in de omloop komen. 

Houten 30-10-16 Zij gaan de dienstverlening van RUD Utrecht verzorgen. Dus naast de al 

aanwezige abonnementen van Houten en WIL komen er naar 

verwachting zo'n 130 abonnementen bij. Dit is een verwachting, tijdens 

de verdere uitvoering voor de ICT dienstverlening RUD Utrecht, krijgen 

we hier een beter beeld van.

Huizen 31-12-15 n.v.t.

Ijsselstein  01-01-16 n.v.t.

Kaag en Braassem 01-10-16 Bij de gemeente Kaag en Braassem is een reorganisatie in gang gezet. 

Bij deze reorganisatie wordt ook onderzocht welke onderdelen voor 

uitplaatsing of mogelijk samenwerking met de regio in aanmerking 

komen. Hierdoor is het mogelijk dat het aantal mobiele abonnementen 

zal verminderen.

Kampen 01-01-16 n.v.t.

Katwijk 01-04-16 n.v.t.

Kollumerland en Nieuwkruisland 17-02-16 Ambtelijke fusie per 1-1-2016 met de gemeenten Dantumadiel, 

Dongeradeel Ferwerderadiel.  

Mogelijke overgang ICT naar de gemeente Leeuwarden per 1-1-2016.

Korendijk 01-03-17 Vermoedelijk zullen medewerkers meer gaan IP-bellen via hun mobiele 

telefoon

Krimpen aan den IJssel 01-02-16 n.v.t.

Laarbeek  01-01-16 n.v.t.

Landerd 01-12-15 Samenwerking ICT met gemeente Oss en Uden.

Langedijk 31-07-16 Regionale samenwerking en/of het uitbesteden van taken aan derden 

kan betekenen dat zowel de aard als de omvang de komende periode 

fors wijzigen.

Laren 22-01-17 n.v.t.

Leerdam 20-06-16 n.v.t.

Leeuwarden 01-10-17 Gemeente Leeuwarden wordt in 2018 uitgebreid met 

Leeuwarderadeel. Daarnaast gaat het SSL van de gemeente 

Leeuwarden samenwerkingsverbanden aan met omliggende 

gemeenten. Hieronder vallen ook de ICT diensten zoals vaste en 

mobiele telefonie.

Leeuwarderadeel 01-01-16 n.v.t.

Leiden 15-04-17 n.v.t.

Leiderdorp 15-04-17 n.v.t.

Leudal  01-10-17 Zij maken momenteel gebruik van de faciliteit remote extension van 

KPN die een koppeling vast-mobiel mogelijk maakt tussen ons mobiele 

bedrijfsnetwerk van Vodafone en een vaste verbinding van Ziggo.

Wij willen t.z.t. naar een vast-mobiel netwerk van één en dezelfde 

provider. Het betreft ongeveer 250 aansluitingen.

Lingewaal 31-12-15 Er vindt via een adviesbureau een onderzoek plaats naar de 

mogelijkheden van intensieve samenwerking op het gebied van 

PIJOFACH taken

Lisse 11-08-17 MIV fuseren de ambtelijke organisatie van de gemeenten Hillegom, 

Teylingen en Lisse.

Lochem 31-11-15 n.v.t.

Loon op Zand  04-04-16 Uitbreiding van apparatuur en abonnementen i.v.m. verhuizing en 

digitalisering

Lopik 30-09-16 n.v.t.

Losser 31-12-15 n.v.t.

Maasdriel 17-08-17 n.v.t.

Maassluis 31-12-15 Gemeente Maassluis overweegt om met de gemeenten Vlaardingen en 

Schiedam een zgn. shared service centre in te richten. Gemeenten 

zullen dan geen contractpartij meer zijn maar het nieuw te vormen 

SSC. Dit zal echter nauwelijks invloed hebben op de volumes.

Maastricht 01-06-17 Ontsluiten van nieuwe klanten (dienstverlening vanuit SSC Maastricht)

Menameradiel 01-01-17 Zij groeien en verzorgen tevens de mobiele zaken voor de 

gebiedsteams.

Meppel 21-03-17 n.v.t.

Middelburg 04-11-17 Vanaf 1 mei 2015 hebben alle medewerkers van de Gemeente 

Middelburg een smartphone. Daarnaast zal het gebruik van mobiele 

devices met data-simkaarten toenemen.

Moerdijk 01-01-17 n.v.t.

Molenwaard 01-04-17 n.v.t.

Montfoort 01-01-16 n.v.t.

Mook en Middelaar 31-12-15 Vorming nieuwe iRVN



Muiden 23-05-15 De gemeenten Naarden, Bussum en Muiden fuseren per 1 januari 2016 

en zullen vanaf dat moment voortbestaan als de gemeente de Gooise 

Meren. Zie ook de brief die mee is gestuurd bij de aanmelding m.b.t. de 

deelname aan deze aanbesteding. Ter voorbereiding op de fusie wordt 

momenteel onderzocht op welke wijze de 

telecommunicatievoorzieningen worden ingericht. De in de vragenlijst 

opgenomen kwantitatieve informatie is derhalve aan wijziging 

onderhevig en vooralsnog niet representatief voor Gooise Meren. 
Naarden 23-05-15 De gemeenten Naarden, Bussum en Muiden fuseren per 1 januari 2016 

en zullen vanaf dat moment voortbestaan als de gemeente de Gooise 

Meren. Zie ook de brief die mee is gestuurd bij de aanmelding m.b.t. de 

deelname aan deze aanbesteding. Ter voorbereiding op de fusie wordt 

momenteel onderzocht op welke wijze de 

telecommunicatievoorzieningen worden ingericht. De in de vragenlijst 

opgenomen kwantitatieve informatie is derhalve aan wijziging 

onderhevig en vooralsnog niet representatief voor Gooise Meren. 

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 01-01-16 n.v.t.

Neerijnen 01-01-16 n.v.t.

Neder-Betuwe 01-01-16 n.v.t.

Nederweert  14-07-17 n.v.t.

Neerijnen 01-01-16 Misschien samenwerking met Geldermalsen en Lingewaal

Nieuwegein 01-07-16 n.v.t.

Nieuwkoop 29-09-15 Mogelijkheden tot IenA samenwerking met andere gemeenten wordt 

onderzocht.

Nijmegen 31-10-16 Binnen gemeente Nijmegen zelf niet.

Nijkerk 01-03-16 We staan voor een reorganisatie die de komende 2 a 3 jaar haar beslag 

zal krijgen. We gaan uit van een fluctuerend aantal gebruikers tussen 

de 125 en 175. Vooralsnog houden we een contracttermijn van 2 a 3 

jaar aan om tijdens het reorganisatieproces in te kunnen spelen op 

nieuwe ontwikkelingen die bij het toekomstige 

dienstverleningsconcept past. 

Nissewaard 01-06-16 Toename van het aantal spraak abonnementen.

Uitbreiding M2M naar  van 87 naar 120-150

Noordenveld 01-01-17 n.v.t.

Noordwijk 04-01-17 Tot 1 januari 2015 werden voornamelijk vergoedingen betaald voor 

mobiele abonnement, sinds januari 2015 worden privé abonnementen 

geleidelijk omgezet naar zakelijke mobiele abonnementen. Hiervoor is 

een raamovereenkomst gesloten voor 2 jaar.

Noordwijkerhout 11-09-17 n.v.t.

Nuenen, Gerwen en Nederwetten  26-03-16 n.v.t.

Nunspeet 01-05-16 n.v.t.

Oegstgeest 01-01-16 n.v.t.

Oirschot  01-08-16 n.v.t.

Oisterwijk  01-05-16 Door in gebruik name van DECT toestellen zal er aantal mobiele 

abonnementen komen te vervallen.

Oldebroek 01-01-16 De gemeente Oldebroek gaat het telefoongebruik evalueren en, indien 

nodig, aanpassen. Dit kan invloed hebben op het aantal af te nemen 

abonnementen. 

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg 01-04-17 De verwachting is dat het aantal  data-abonnementen en het volume 

aan data-verkeer zal toenemen.

Oosterhout  31-08-16 n.v.t.

Oostzaan  01-07-17 n.v.t.

Oud-Beijerland 01-01-16 Er is het laatste half jaar een toename in behoefte aan databundels. 

Buitendienstmedewerkers gaan meer en meer over van “gewoon” 

mobiel bellen naar synchronisatie van agenda/e-mail, waardoor er een 

toename van het aantal databundels is.

Ouder-Amstel 01-01-16 n.v.t.

Oudewater 01-04-17 n.v.t.

Papendrecht 31-05-16 n.v.t.

Peel en Maas  30-06-15 In oktober a.s. nemen wij het nieuwe Huis van de Gemeente in gebruik. 

Daarbij gaan wij over tot het nieuwe concept  “mobiel tenzij”. 

Uitbreiding van mobiele abonnementen is dus zeer waarschijnlijk. Ik 

verwacht dat het gaat om ca. 50 nieuwe gebruikers.

Overijssel 01-04-16 n.v.t.

Reimerswaal 01-04-16 n.v.t.

Renkum 27-05-16 Intergemeentelijke samenwerking op IT en telecommunicatie gebied 

met de gemeenten  Rheden en Arnhem.

Reusel-De Mierden  01-08-16 n.v.t.

Rheden 05-09-17 Gemeente Rheden onderzoekt samen met Arnhem en Renkum op 

welke wijze zij kunnen samenwerken, onder meer op het gebied van 

automatisering waar telefonie onder valt. De wijze van samenwerking 

is echter op dit moment nog niet bekend. 

Rijnwaarden 01-05-17 n.v.t.

Rijssen-Holten 01-06-16 n.v.t.

Rijswijk 01-10-16 De gemeente overweegt een start te maken met Het nieuwe werken, 

wat inhoudt dat medewerkers gebruik zullen gaan maken van een 

smartphone of mobiele telefoon. De besluitvorming hierover vindt 

plaats na de zomervakantie.

Roermond 01-01-16 n.v.t.

RSDHW 01-01-16 Per 01-01-2016 zal de RSDHW hoogstwaarschijnlijk fuseren. Het is niet 

bekend wat het volume is van de andere organisatie. Voorzichtige 

inschatting is dat het geen grote toename zal zijn.

Roosendaal 01-07-17 Het is mogelijk dat een aantal onderdelen van de gemeente 

Roosendaal ondergebracht worden in een regionaal 

samenwerkingsverband. Het betreft dan vooral de spraak- en data 

abonnementen. 

Rotterdam 30-06-16 n.v.t.

Rucphen 01-04-17 Wijziging/uitbreiding/verandering in het mobile devices beleid



Schagen 31-10-15 n.v.t.

Scherpenzeel 01-09-16 Op moment loopt onderzoek om de samenwerking met gemeente 

Barneveld en Woudenberg verder uit te breiden.

Gemeente Scherpenzeel kijkt naar hoe wij als gemeente ontzorgd 

kunnen worden op ICT gebied. Rond de zomer komt er een Go/NoGo 

moment.

Schiedam 31-01-16 Schiedam ontwikkelt zicht tot regie-gemeente. Dit zal op termijn meer 

verzelfstandigingen tot gevolg kunnen hebben. Precieze gegevens zijn 

momenteel niet bekend. Evident is dat dit zal leiden tot een behoorlijke 

vermindering van het aantal fte's. 

Schiermonnikoog 01-10-17 n.v.t.

Schijndel 01-01-16 Per 01-01-2017 fusie met St. Oedenrode en Veghel

Schouwen-Duiveland 01-06-17 Zoals u weet is er volop beweging in gemeenteland. Omdat 4 mei 2017 

nog een eind weg is, is het niet uit te sluiten dat er in de tussentijd 

onderzoeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden of het 

aantrekken of afstoten van bedrijfsonderdelen worden uitgevoerd. 

Daarnaast kunnen er ook wijzigingen in het verstrekkingsbeleid van 

mobiele telefoons en tablets worden doorgevoerd. Dit alles kan er voor 

zorgen dat het aantal af te nemen aansluitingen naar boven of naar 

beneden kan worden bijgesteld. 

Sint-Michielsgestel 31-03-16 Vanaf 1 januari 2016 zijn de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel 

ambtelijk gefuseerd en wordt de nieuwe

GR de contractpartner voor beide gemeenten.

Sint-Oedenrode 31-03-16 Vanaf 1 januari 2017 is de gemeente Sint Oedenrode gefuseerd met de 

Veghel en Schijndel (herindeling) 

Sliedrecht 31-05-16 n.v.t.

Soest 01-11-16 n.v.t.

Someren 01-03-17 n.v.t.

Son en Breugel 26-03-16 n.v.t.

's-Hertogenbosch 14-06-17 n.v.t.

Steenbergen 01-12-15 n.v.t.

Strijen 31-12-15 n.v.t.

Súdwest Fryslân 30-11-15 n.v.t.

Terneuzen 01-08-16 De gemeente Terneuzen overweegt om volledig over te stappen van 

vaste naar mobiele telefonie. 

Terschelling 01-10-17 n.v.t.

Texel 01-10-17 n.v.t.

Teylingen 01-03-16 Wellicht dat de M2M abonnementen, die nu elders ondergebracht zijn, 

ook binnen dit contract ondergebracht

gaan worden. Dit betreft circa 35 M2M abonnementen met ‘Spraak 

Speciaal’ en 5 MB data.

Tiel 10-07-17 Samenwerking Tiel, Culemborg en Geldermalsen ondergebracht in de 

bedrijfsuitvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB io).

Tholen 01-01-16 n.v.t.

Tubbergen 01-01-16 n.v.t.

Twenterand 01-04-16 n.v.t.

Uden 01-09-16 n.v.t.

Uitgeest 22-10-15 Binnen 2 jaar willen we overstappen op MS Lync oplossing. Hierbij 

willen we het volledige personeel voorzien van een smartphone.

Uithoorn 01-06-15 DUO+ en gebruik van oplossing Lync hebben gevolgen voor het aantal 

aansluitingen dat nodig is. 

Dit kan enorm groeien wanneer er gekozen wordt voor “mobiel” 

bellen.Tevens zien we tot die tijd een afname van abonnementen door 

mogelijkheden BYOD.

Ook zullen de gemeente Diemen en Ouder-Amstel eveneens 

deeluitmaken van deze tendant (rondom bellen en data). Immers de 

contracthouder zal DUO+ zijn (GR openbaar lichaam).

Utrecht 31-08-16 Er zijn ontwikkelingen die invloed kunnen hebben maar waarover nog 

geen duidelijkheid is. Hieronder valt ook de mogelijkheid van een 

beleidswijziging naar een vergoeding voor zakelijk gebruik van een 

privé-abonnement waardoor het aantal af te nemen abonnementen 

onder GT Nihil kan worden.

Utrechtse Heuvelrug 01-11-16 n.v.t.

Valkenburg aan de Geul 01-09-16 n.v.t.

Valkenswaard 01-11-16 n.v.t.

Veghel 18-12-16 Fusie tussen de gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel per 1-

1-2017. Deze gemeenten schrijven nu afzoderijk in. Een scenario kan 

zijn dat iedereen een mobiele telefoon krijgt. Dit is nu niet het geval.

Veldhoven 09-10-16 n.v.t.

Velsen 22-10-15 n.v.t.

Venlo 07-07-16 n.v.t.

Venray 01-01-16 n.v.t.

Vianen 01-01-16 Het is mogelijk dat er besloten wordt dat we een fusie aangaan met de 

gemeente Zederik en Leerdam. 

Vlaardingen 31-12-16 Samenwerking met Maassluis en Schiedam.

Vlieland 01-10-17 n.v.t.

Vlissingen 01-04-16 n.v.t.

Voorschoten 01-07-17 n.v.t.

Voorst 01-07-16 In het kader van het ‘mobiel tenzij’ beleid verwachten wij een grote 

toename van het aantal mobiele (spraak/data) abonnementen. Naar 

verwachting komen er ongeveer 60-70 abonnementen bij.

Vught 01-10-16 n.v.t.

Waalre   01-01-16 Indien met ‘periode’ 3 jaar vooruit wordt bedoeld, bestaat de 

mogelijkheid dat het aantal met 10-20 stuks zal toenemen.

Waalwijk 01-05-16 n.v.t.

Wassenaar 01-07-17 n.v.t.

Weert 20-11-16 n.v.t.

Weesp 31-07-16 Toename van thin clients tov I-pads. 

Westerveld 01-06-17 Sinds mei 2015 kunnen medewerkers voor zakelijke mobiele telefonie 

kiezen tussen bring your own device of een toestel van de zaak. Het 

verbruik onderscheiden naar spraak en/of data is nog niet bekend. De 

huidige mobiele datavoorzieningen voor telemetrie zullen op termijn 

worden beëindigd en in de SaaS-oplossing worden ondergebracht, 

waardoor de telecommunicatievoorzieningen buiten ons beheer wordt 

gebracht. 

Westervoort 01-05-17 n.v.t.

Westvoorne 01-10-16 n.v.t.

Wijk bij Duurstede 01-11-16 n.v.t.



Wijchen 1-08-16 Gemeente Wijchen overweegt beheer van ondergrondse containers en 

telemetrie te outsourcen. Onduidelijk is op dit moment van schrijven 

welke gevolgen een dergelijk besluit zou hebben t.a.v. de mobiele 

datacommunicatie abonnementen.

Wijdemeren ± 60 contracten zijn al verlopen. Er zijn nog zo'n 20 

contracten die in de komende 2 jaar aflopen.

Er is een gestage groei in het aantal m obiele abonnementen voor 

smartphones. Dit zal ook in de komende maande het geval zijn.



Woensdrecht 01-04-16 1 Meer samenwerkingsvormen waarbij soms ook medewerkers over 

gaan.

2 Meer bundeling data-verkeer

3 Meer mobiliteit van medewerkers, dit vraagt extra van de 

telecomvoorziening omdat wij een grensgemeente (tegen België) zijn. 

Woerden 01-04-17 n.v.t.

Wormerland 01-07-17 n.v.t.

Zederik 16-05-16 n.v.t.

Zeist 01-09-16 n.v.t.

Zevenaar 01-05-17 n.v.t.

Zoetermeer 01-10-17 In het kader van Het nieuwe werken en de verbouwing van het 

stadhuis verwachten wij een toename in

mobiel gebruik.

Zoeterwoude 15-04-17 n.v.t.

Zundert  01-11-16 n.v.t.

Zwijndrecht 31-05-16 n.v.t.

Zwolle 01-05-17 n.v.t.

BEL combinatie 22-01-17 n.v.t.

Brandweer Branbant Noord 01-03-16 n.v.t.

DCMR Milieudienst Rijnmond 01-06-16 n.v.t.

De Waddeneilanden 01-10-17 n.v.t.

De Bevelanden 01-09-16 n.v.t.

Dienst Dommelvallei 26-03-16 n.v.t.

Drechtsteden 31-05-16 n.v.t.

GGD Drenthe 10-02-17 n.v.t.

IJsselgemeenten 01-02-16 n.v.t.

ISD Aa en Hunze Assen en Tynaarlo 10-02-17 n.v.t.

ISD De Kempen 01-08-16 n.v.t.

ISHW 31-12-15 n.v.t.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 01-09-16 n.v.t.

OMWB 01-04-16 n.v.t.

Orionis Walcheren 01-06-17 Verdubbeling SIM kaarten voor data 

50% groei SIM kaarten voor combinatie spraak en data

Over-gemeenten 01-07-17 Wij zijn al een gemeenschappelijke regeling tussen 2 gemeenten. De 

directie is vanaf 2010 in overleg met omliggende gemeenten voor 

uitbreiding van de bestaande gemeenschappelijke regeling OVER-

gemeenten. Tot dusver nog zonder resultaat maar de intentie tot 

uitbreiding is er nog steeds.

PlusTeam 01-01-16 We zijn gestart op 1 januari 2015, we zijn een groeiende organisatie, 

maar we weten nog niet precies hoeveel data verkeer er nodig is. 

RID Utrecht 01-11-16 Mobiele telefonie is bij alle klantorganisaties RID in ontwikkeling. Bij 

drie organisaties kan dat invloed hebben op afname van simkaarten.   

RSD Kromme Rijn Heuvelrug 01-11-16 n.v.t.

RSDHW  31-12-15 n.v.t.

Samenwerking A2 Gemeenten 01-11-16 n.v.t.

Samenwerking De Liemers 11-05-17 In het kader van de samenwerking binnen De Iiemers - de huidige 

gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar en de 

samenwerkingsorganisaties binnen de Liemers - is de bestuurlijke en 

organisatorische toekomst in discussie. Alle opties hierin dienen 

contractueel mogelijk te blijven.

Servicepunt 71 15-04-17 n.v.t.

SSC De Kempen 01-08-16 n.v.t.

SSC ZKO 01-04-17 n.v.t.

SoZaWe NW-Fryslan 01-01-17 n.v.t.

Syntrophos 01-06-16 n.v.t.

UW Samenwerking 01-01-16 UW samenwerking is een regieorganisatie en heeft nog uitvoerende 

onderdelen in huis die opgenomen gaan worden in een 

gemeenschappelijke regeling/samenwerkingsverband. De verwachting 

is dat het aantal SIM Kaarten in de toekomst zal afnemen.

VGGM 28-04-16 n.v.t.

Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost 14-02-16 Per 1-1-2016 worden personeel en materieel van de rijdienst en 

bedrijfsbureau ambulancezorg, momenteel onderdeel van VRBZO, 

overgenomen door GGD Brabant Zuidoost. Dit is van invloed op het 

aantal mobiele abonnementen die VRBZO afneemt van haar 

leverancier. De genoemde aantallen in de vragenlijst zijn EXCLUSIEF de 

abonnementen van de ambulancezorg.

Veiligheidsregio Drenthe 31-03-16 n.v.t.

Veiligheidsregio Hollands Midden 01-01-16 n.v.t.

Veiligheidsregio Ijsselland 01-01-16 n.v.t.

Veiligheidsregio Kennemerland 01-01-16 n.v.t.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 01-07-16 n.v.t.

Veiligheidsregio Twente 01-01-16 n.v.t.

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland 01-01-16 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft onlangs een nieuw 

telefoniebeleidsplan vastgesteld. Daarbij is uitgangspunt telefonie op 

basis van mobiel, tenzij. Alle medewerkers krijgen dan een 

smartphone, met uitzondering van de medewerkers die een vast 

toestel nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren (receptie, 

managementassistenten, frontoffices) en locatiegebonden vaste 

toestellen (vergaderruimten op 27 locaties). Door het toepassen van dit 

beleid zal er een toekomstige uitbreiding van ongeveer 10 spraak/data 

abonnementen nodig zijn. 

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid 01-01-16 Naast de vervanging van de abonnementen loopt er intern het project 

‘Vast-Mobiel Integratie’. Op basis van de kennis welke we nu heben zal 

er na 1-1-2016 gekozen worden voor het principe ‘Mobiel tenzij’. 

Hierbij zal worden verwacht dat er een groei in mobiele abonnementen 

zal plaatsvinden. 

Werkorganisatie Duivenvoorde 01-07-16 n.v.t.

Stichting BIZOB 30-06-16 n.v.t.

VNG 01-05-16 Daling kosten spraakverkeer door het gebruik van andere 

communicatiemiddelen

BV Sport 01-10-17 n.v.t.

IFV 01-01-16 n.v.t.


