
Gemeente Roosendaal 
t.a.v. het college van B&W 
Postbus 5000 
4700 KA Roosendaal 

Uw kenmerk:-

Uw brief van:-

Telefoonnummer: 088-9960400 

Ons kenmerk: 

Behandelend ambtenaar: Willem Isendoorn 

Datum verzonden: 18 januari 2016 

Onderwerp: Voorlopige begroting ICT WBW 2016 

Geacht college, 

Op 7-1-2016 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT WBW de begroting van ICT 
WBW voor 2016 (met een doorkijk naar de jaren daarna) voorlopig vastgesteld. 
Deze begroting is opgesteld dankzij de intensieve samenwerking tussen betrokkenen van de 
deelnemende gemeenten en ICT WBW op verschillende niveaus. 

Deze begroting bied ik u bijgaand namens het bestuur aan. 
De procedure voorziet er in dat aan de gemeenteraden van de vier deelnemende gemeenten 
gevraagd wordt om hun zienswijze hierop te formuleren. 
Nadat de zienswijzen ontvangen zijn zal het bestuur de begroting definitief vaststellen, rekening 
houdend met de ingediende zienswijzen. 

Afgesproken is dat de regie-ambtenaren van deze vier gemeenten de behandeling van deze 
begroting in hun respectievelijke gemeente zullen voorbereiden middels het opstellen van een 
raadsvoorstel. De tekst daarvan stemmen ze met elkaar af. 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie^CT Samenwerking West-Brabant West, 

E. Kerssemakers, secretaris bestuur ICT WBW 
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1 Inleiding en leeswijzer 

1.1 Inleiding 
Het voorliggende document betreft de begroting 2016 (met indicatieve cijfers voor 2017-2019) voor 
de ICT Samenwerking West-Brabant-West op basis van de vastgestelde "Gemeenschappelijke 
Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West" (ICT WBW). 

Deze begroting is opgesteld om inzicht te geven in de lasten en baten van de nieuwe werkorganisatie 
voor 2016. De vorming van deze gezamenlijke ICT-werkorganisatie van de 4 gemeenten heeft 
daadwerkelijk op 1-8-2015 plaatsgevonden. 

Deze begroting is in zijn verschijningsvorm beperkt van omvang. Zodra de ondersteunende taken 
verder zijn vormgegeven, wordt verder vorm en inhoud gegeven aan de begrotingsopzet. 
In deze begroting zijn alle organisatiekosten, de loonkosten en bedrijfsvoeringskosten opgenomen, 
evenals de kapitaallasten van de investeringen in de ICT-infrastructuur. Kortom alle kosten om de 
werkorganisatie efficiënt te kunnen laten draaien. 

De ICT-samenwerking van de WBW gemeenten omvat alleen het automatiseringsdeel. 
Informatisering en informatiebeleid en functioneel (applicatie)beheer maken geen onderdeel uit van 
de gemeenschappelijke regeling. 

1.2 Leeswijzer 
ICT WBW is op 1-8-2015 formeel van start gaan. 
Dit document beschrijft de geplande activiteiten voor de periode 2016-2019 en de cijfermatige 
vertaling daarvan. 

Als eerste worden in dit document de belangrijkste doelstellingen van de ICT-samenwerking 
toegelicht. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste uitgangspunten bij deze begroting. 
Daarna wordt in hoofdstuk 4 de totale begroting en in hoofdstuk 5 de begroting per onderdeel 
toegelicht. 

De kostenverrekening van het samenwerkingsverband met de deelnemers is opgenomen in het 
afsluitende hoofdstuk 6. 
De verplichte paragrafen met onderdelen als weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, 
bedrijfsvoering en financiering zijn opgenomen in hoofdstuk 7. 



2 Hoe en waarom van de ICT-samenwerking 

2.1 Waarom: Doelstellingen 
ICT WBW werkt vanuit een missie, visie en principes. 

De belangrijkste strategische doelstellingen voor de vorming van WBW ICT zijn: 
het verlagen van de kwetsbaarheid, 
het realiseren van kostenreductie door schaalvergroting, 
het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening, 

• het verhogen van de professionaliteit van de medewerkers, 
het verhogen van de arbeidsproductiviteit, 

• het delen van kennis en het creëren van specialisatie en 
• het verbeteren van het carrièreperspectief. 

Bovenstaande doelstellingen zijn ontleend aan de visie die de deelnemende gemeenten hebben op 
samenwerking op alle onderdelen van bedrijfsvoering (bron: Berenschot business case BER 
samenwerking op bedrijfsvoering uit 2011). 

De uitdaging van ICT WBW is om -op basis van deze doelstellingen- de deelnemende gemeenten te 
helpen om hun informatievoorziening "dichtbij te kunnen blijven organiseren", zodat ze kunnen 
blijven ontwikkelen op weg naar een efficiëntere en digitale overheid. 

Missie: ICT WBW levert en ondersteunt een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur voor de 
informatievoorziening van gemeenten en verbonden partijen in West-Brabant tegen een afgesproken 
kwaliteit en kosten. 

Visie: Wij begrijpen onze klanten en de doelen die zij willen bereiken. Daarom ontwikkelen en leveren 
wij samen met hen producten en diensten die bij hen passen. We leveren een herkenbare en 
voorspelbare dienstverlening en handelen en gedragen ons daarnaar. Onze medewerkers werken op 
een dusdanige manier samen, dat de klantvragen in een juiste balans tussen betrouwbaarheid en 
beheersbaarheid enerzijds en klantwensen en behoeftes vanuit de gemeentelijke bedrijfsvoering 
anderzijds opgepakt worden. 

Onze missie en visie kunnen we vertalen naar de volgende strategische resultaatvelden voor de 
periode 2016-2019: 

1. Het opbouwen en onderhouden van goede klantrelaties op basis van goed opdrachtgever- en 
opdrachtnemerschap. 

2. Het ontwikkelen van een menukaart met generieke en specifieke producten en diensten. 
3. Het opzetten van een kwaliteitssysteem waarmee de dienstverlening wordt gemonitord en 

verbeterd. 
4. Het harmoniseren en inrichten van transparante en slanke ICT-beheerprocessen 
5. Het ontwikkelen van specialistische kennis op de strategische ICT-producten. 
6. Het realiseren van een flexibele, schaalbare, veilige en betaalbare ICT WBW-infrastructuur 

met een hoge beschikbaarheid en goede uitwijkvoorzieningen. 
7. Het opzetten en implementeren van een meerjarenvervangingsplan en een transparante 

kosten- verrekenmethodiek. 

Vernieuwing - in hoog tempo - en vraaggestuurd werken is nodig om de klanttevredenheid te 
verhogen en te handhaven. Vasthouden waar we goed in zijn (stabiele infrastructuur, goed beheer 
en het houden van een korte afstand naar de klant) en ontwikkelen waar behoefte aan is. 



2.2 Hoe: kaders en uitgangspunten voor de ICT-samenwerking 

Voor de ICT-samenwerking gelden de volgende basis inrichtingsprincipes: 
De ICT-samenwerking wordt in principe voor onbepaalde t i jd aangegaan, maar het hebben van 
een gezamenlijke ICT-organisatie (ICT WBW) is geen doel op zich. Het gaat om een goede, 
passende ICT-ondersteuning met maximale flexibiliteit en tegen zo gunstig mogelijke 
voorwaarden. Het investeringsprogramma kent een scope van 4 jaar. 
De afzonderlijke deelnemers bepalen de functionele specificaties van de gewenste ICT-
ondersteuning. ICT WBW komt vervolgens met een voorstel voor de invulling van aangegeven 
wensen/behoeften. Het laatste woord hierover is nadrukkelijk voorbehouden aan de 
gemeenten. Dit laatste kan tevens een voorkeur voor een bepaalde leverancier impliceren. 
Eventuele meerkosten zijn dan voor rekening van de betreffende gemeente(n). 
Uitgangspunt is echter: standaardiseren, tenzij. Dit laatste betekent dat zoveel mogelijk wordt 
gekozen voor uniforme producten en/of diensten, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om 
hier (in een bepaald geval of een bepaalde situatie) van af te wijken. 

• ICT WBW levert basisdiensten, plusdiensten en maatwerkdiensten. Basisdiensten zijn diensten 
die aan alle gemeenten worden geleverd. Plusdiensten zijn diensten die slechts aan een deel van 
de gemeenten worden geleverd. Maatwerkdiensten zijn ad hoe afspraken tussen een gemeente 
en ICT WBW. 
De basisdiensten en plusdiensten van ICT WBW worden overeengekomen tussen de gemeenten 
en ICT WBW en staan beschreven in de Producten Diensten Catalogus (PDC) van ICT WBW. Voor 
deze (overeengekomen) diensten geldt: gedwongen winkelnering. Dit laatste betekent dat de 
gemeenten deze diensten uitsluitend afnemen van ICT WBW, hetgeen betekent dat ICT WBW 
voor deze diensten de (exclusieve) interface is naar de markt (van externe leveranciers). Voor 
maatwerkdiensten kunnen de gemeenten ook een beroep doen op andere partijen dan ICT 
WBW. 
De kosten van de dienstverlening van ICT WBW (inclusief apparaatkosten) worden betaald 
door de gemeenten, naar rato van opdrachtstelling en gebruik. 
ICT WBW heeft een rechtsvorm en is ondergebracht in een GR (de bedrijfsvoeringsorganisatie). 
ICT WBW kent een eigen P&C cyclus. De rechtsvorm, organisatie en bedrijfsvoering van ICT 
WBW zijn in het bedrijfsplan toegelicht. 
De ICT-samenwerking in kwestie kan uitgebreid worden met andere gemeenten of aan 
gemeenten gelieerde partijen. De toe- en uittredingsregels (annex voorwaarden) staan 
beschreven in de regeling van de rechtsvorm (de gemeenschappelijke regeling) 
De huidige infrastructuur blijft ook na de start van de nieuwe rechtsvorm eigendom van de 
verschillende gemeenten. De nieuw in te richten infrastructuur na de start van de nieuwe 
rechtsvorm wordt weliswaar gefinancierd door de gemeenten, maar ICT WBW wordt eigenaar 
(en beheerder) van deze infrastructuur. De deelnemende gemeenten houden hier wel (middels 
meerjaren investeringsplannen en de P&C cyclus) regie op. 

Bovengenoemde zaken zijn verder in detail uitgewerkt in het governance-document "Spelregelboek 
ICT-samenwerking WBW" en het bedrijfsplan. 



3 Opbouw van de begroting 

3.1 Uitgangspunten bij de meerjarenbegroting 
1 In de ramingen voor 2016-2019 is een indexering toegepast. De kosten voor 2015 zijn verhoogd 

met 1% in verband met structurele kostenstijgingen. De loonkosten zijn verhoogd op basis van 
de bekende CAO-wijziging. 

2 De loonkosten zijn gebaseerd op de functies met de daarbij behorende functieschaal, en 
daarvan de maximum-bedragen. 

3 Er geldt een "sterfhuisconstructie" op de oude infrastructuur (deze blijft ook eigendom van 
betreffende gemeenten). De exploitatie van de oude omgeving zal op termijn grotendeels 

4 overgaan in die van de nieuwe ICT -infrastructuur. 

3.2 Onderverdeling van de begroting 
ICT WBW zal in de periode 2016-2019 de volgende exploitaties voeren: 
1 Per gemeente de exploitatie van de eigen infrastructuur (kostenplaats per gemeente). 
2 De exploitatie van de gezamenlijke componenten (kostenplaats nieuwe infrastructuur). 
3 De kosten voor de bedrijfsvoering (PIOFACH-taken, loonkosten, overige bedrijfsvoeringskosten). 

Daarnaast spelen de volgende investeringen: 
4 Investeringen in de nieuwe infrastructuur conform de (nieuwe) gezamenlijk ICT-infrastructuur. 
5 Investeringen op de bestaande infrastructuur die noodzakelijk zijn om de continuïteit te borgen 

en die niet kunnen wachten op de nieuw te bouwen infrastructuur (de zogenaamde 
knelpuntprojecten). Deze komen volledig voor rekening van de betrokken gemeente. 

3.3 Parameters 
Parameters zijn variabele grootheden, percentages, getallen, die bepalend zijn voor de uitkomsten 
van het rekenmodel en de begroting. 

Bij het opstellen van de begroting voor de ICT-samenwerking wordt uitgegaan van de volgende 
parameters welke zijn vastgesteld door het Directeurenbedrijfsvoeringsoverleg (DBO) van 15 
september 2014. 

Prijspeilen en indexen 
Index 2016-2019 
Prijsindex lonen Conform bekende CAO-

verhoging 
Prijsindex prijzen 1% (eenmalig) 

Productieve uren per FTE : 1.400 
Het aantal netto productieve uren per formatieplaats. Bij samenwerkingen die afrekenen op basis 
van ureninzet bepaalt het aantal uren de hoogte van het uurtarief. 

Afschrijvingstermijnen 
Voor de nieuwe infrastructuur gaan we uit van een 5-jarige cyclus. Dat betekent dat alle 
investeringen die daarvoor gedaan worden binnen dezelfde periode van 5 jaar worden afgeschreven. 
Dit gaat dan om servers, beheersoftware, netwerkcomponenten, storage en back-up, datacenter, 
etc. 



De werkplekapparatuur wordt ingekocht door ICT WBW maar betaald door elke gemeente 
afzonderlijk. De gemeente bepaalt zelf wat de afschrijvingstermijn daarvan is. 

Kapitaallasten 
Methode Afschrijving obv annuïteit 
1^" jaar afschrijving Jaart-Hl 
Kapitaalrente / omslagrente 3% (op basis van boekwaarde per 1-1-t) 

Normen en kengetallen 
Overheadpercentage 
Per 100 FTE: 

P&O (incl. salarisadministratie) 
Financiën 

Communicatie 
Juridisch 
Facilitair 
Secretariaat 

2 
2 
vast bedrag 
vast bedrag 
via werkplekprijs (zie hieronder) 
in basisformatie 

Opleidingskosten 3% van loonkosten 
Directievoering Om niet 
Huisvesting (kantoorplek) € 3.181,50 per werkplek per jaar (is verhoogd 

met 1%) 
Huisvesting (ICT werkplek; laptop computer KA) € 1.868,50 (is verhoogd met 1%) 
Onvoorzien Vanaf 2016 € 86.900 per jaar (€ 86.040 plus 1% 

indexatie) 



4 Begroting 2016-2019 ICT WBW 

De lasten voor de ICT-samenwerking voor 2016-2019 zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
De toelichting per onderdeel op de diverse kostencomponenten is in hoofdstuk 5 opgenomen. 
De kostenverdeling over de deelnemers is in hoofdstuk 6 toegelicht. 

2015 2016 2017 2018 2019 
Lasten 

Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur 
Oude infrastructuur € 1.080.000 € 1.030.000 € 672.000 € 240.000 € 240.000 
Nieuwe infrastaictuur e 135.300 965.787 e 1.246.125 1.191.307 

LZ Kosten voor bedriifsvoerina 
Kosten Personeel Primair Proces e 2.279.245 e 2.271.424 € 2.271.424 e 2.271.424 € 2.271.424 
Besparing op personeel € - € - € - € -67.500 -127.500 
Directe Materiële Productiekosten € 65.128 68.806 € 68.806 68.806 68.806 
Kosten bedrijfsvoering en onderst.processen € 138.620 € 140.006 € 140.006 € 140.006 € 140.006 
Materiele Overhead € 167.800 € 169.478 € 169.478 € 169.478 € 169.478 
Onvoorzien € 95.600 e 86.900 € 86.900 e 86.900 € 86.900 

5J Nieuwe infrastructuur 
Kapitaallasten € - e - € 8.734 e 687.085 € 913.082 
Kapitaallasten eenmalige investeringen € - € - e 43.671 € 187.785 € 275.127 

SA Transitlek osten 

Projectkosten € 152.000 e - € • e - € -
Kosten Sociaal Plan € - € 63.929 e 63.929 € 63.929 e 63 929 

Totaal lasten € 3.978.393 € 3.965.843 € 4.490.735 € 5.094.038 € 5.292.559 

Baten 

Bijdragen gemeenten 
Bergen op Zoom € 1.313.955 € 1.351.002 € 1.640.439 € 1.713.084 € 1.781.088 
Etten-Leur € 699.273 € 699.924 € 751.142 € 888.465 922.467 
Roosendaal € 1.278.892 e 1.290.078 € 1.414.235 e 1.678.308 e 1.743.326 
Moerdijk € 686.273 € 624.838 € 684.919 e 814.181 € 845.678 

Totaal Baten € 3.978.393 3.965.843 € 4.490.735 € 5.094.038 € 5.292.559 

waarvan bijdrage slnjcturele lasten: 

Bergen op Zoom € 1.313.955 € 1.351.002 € 1.625.479 e 1.648.758 € 1.686.843 
Etten-Leur € 699.273 e 699.924 € 743.663 € 856.302 € 875.344 
Roosendaal € 1.278.892 e 1.290.078 € 1.399.932 e 1.616.806 € 1.653.219 
Moerdijk € 686.273 € 624.838 € 677.990 e 784.387 e 802.026 

waarvan bijdrage incidentele lasten: 
Bergen op Zoom € 14.960 € 64.326 € 94.245 
Etten-Leur e 7.480 e 32.163 € 47.123 
Roosendaal € 14.303 e 61.502 90.107 
Moerdijk € 6.929 e 29.794 € 43.652 

Totaal € 3.978.393 € 3.965.843 € 4.490.735 € 5.094.038 € 5.292.559 



5 Toelichting op de begroting 2016-2019 

5.1 Exploitatie eigen en gezamenlijke infrastructuur 
In de begroting 2015 van ICT-WBW is voor onderhoud en exploitatie van de aanwezige infrastructuur 
de kostenraming aangehouden van de 4 deelnemers vóór de samenwerking. Deze kosten zullen 
vanaf 2016 geleidelijk teruglopen wegens aflopende contracten e.d., echter niet voor volledig. Een 
beperkt deel van deze kosten (o.a. Gemnet en interne verbindingen) blijft voor rekening van de 
deelnemers. Deze kosten zullen ook één op éen doorberekend worden aan de betrokken 
deelnemers. Het risico voor afwijkingen in de exploitatiekosten is voor de betreffende gemeente. Het 
verloop van de kosten is weergegeven in de onderstaande tabel. De vrijkomende ruimte zal worden 
ingezet voor onderhoud en exploitatie van de nieuwe infrastructuur. 

lOeelnemer 2015 2016 2017 2018 2019 1 
Bergen op Zoom € 335.000 € 345.000 € 332.000 € 50.000 € 50.000 

€ 205.000 € 190.000 € 90.000 € 50.000 € 50.000 
Roosendaal € 360.000 € 330.000 € 165.000 € 90.000 € 90.000 
Moerd\]k € 180.000 € 165.000 € 85.000 € 50.000 € 50.000 
Totaal r 

€ 1.080.000 € 1.030.000 r 
€ 672.000 'e 240.000 € 240.000 

5.2 De kosten voor bedrijfsvoering 
De kosten voor de bedrijfsvoering bestaan uit de kosten van: 

• het personeel (vast en inhuur), 
• directe materiële productiekosten, 
• kosten voor de ondersteunende processen (personele overhead), 
• indirecte kosten (materiële overhead) en 
• een post onvoorzien. 

Personeel 
Van deformatie van ICT WBW is 33,56 FTE toe te rekenen aan de bedrijfsvoering voor de ICT-
ondersteuning aan de BERM gemeenten. Uitgangspunt voor de begroting van de personeelskosten is 
het maximum van de schaal waarop de functie is gewaardeerd. De ruimte in de personeelsbegroting, 
ontstaan vanwege bovengenoemd uitgangspunt (maximale schaalbedragen i.p.v. werkelijke 
loonkosten), wordt gebruikt om de meerkosten van inhuur te compenseren. 
De salariskosten zijn verhoogd t.o.v. 2015 door de bekende CAO-wijzigingen te verwerken. 
Voor opleidingskosten is in de begroting 3% van de loonkosten aangehouden. 
Ten opzichte van 2015 zijn de algemene personeelskosten en de kosten voor 
mobiliteit/loopbaanontwikkeling met 1% verhoogd i.v.m. indexatie. 

Begrot ingsposten 2016 2017 2018 2019 

Kosten personeel p r ima i r proces € 2.271.424 € 2.271.424 € 2.271.424 € 2.271.424 

Omvang format ie ( inclusief vacatures) 33,56 33,56 33,56 33,56 

Salariskosten (vast en inhuur) €2.074.819 €2.074.819 €2.074.819 €2.074.819 

Opleidingskosten € 62.245 € 62.245 € 62.245 € 62.245 

Algemene personeelskosten (inclusief reiskosten) € 117.415 €117.415 €117.415 € 117.415 

Mobiliteit / loopbaanontwilkkeling € 16.945 € 16.945 € 16.945 € 16.945 



Voor de periode 2016-2019 zal de formatie van ICT WBW worden ingevuld met circa 85% vaste 
medewerkers en 15% ingehuurde krachten. Voor vaste medewerkers wordt gerekend met het 
maximum van de functieschaal. Voor inhuur wordt gerekend met een standaard uurtarief per 
functie. 

Besparing op personeelskosten 
Vanaf 2018 is een besparing op personeelskosten berekend, van respectievelijk € 67.500 (2018) en 
€ 127.500 (2019). Dit is een gevolg van efficiencyvoordelen die voortvloeien uit de geplande 
investeringen. 

Directe materiële productiekosten 
Deze kosten bestaan onder andere uit rentekosten, kosten van betalingsverkeer, accountantskosten, 
overige facilitaire kosten (die niet in de werkplekprijs zitten) en de kosten van het onderhoud van 
interne bedrijfsvoeringsystemen. Voor de materiële productiekosten geldt dat de ICT-samenwerking 
deze zoveel als mogelijk afneemt van gastgemeente Moerdijk. 
De kosten worden voor de periode 2016-2019 begroot op € 68.806 per jaar. 
Ten opzichte van 2015 is een inflatiecorrectie van 1% toegepast. 

Kosten bedriifsvoerina en ondersteunende processen 
Voor de personele overhead worden criteria en sleutels aangehouden die ook bij vergelijkbare GR-
instellingen zijn toegepast. 

Overheadkosten 
Personele Per 100 Formatie per In begroting 
Overheadkosten FTE 01-01-16 = Opgenomen 

33,56 fte 
Financiën 2 0,67 €53.106 
P&O/ salarisadm. 2 0,67 €53.106 
Communicatie € 4.828 
Facilitair Via werkplekprijs 

Onderdeel vaste 
Secretariaat formatie 
Inkoop € 28.967 

Voor de personele ondersteuning geldt dat de ICT-samenwerking deze zoveel als mogelijk afneemt 
van gastgemeente Moerdijk. Ten opzichte van 2015 is een inflatiecorrectie van 1% toegepast op de 
bovenstaande onderdelen. Het totaalbedrag komt daarmee op € 140.006. 

Materiële overhead en indirecte kosten 
Dit betreft de kosten voor huisvesting en het inrichten van een ICT werkplek. Deze kosten worden 
begroot op € 169.478. 

1 Begrotingsposten 2016 2017 2018 2019 
Materiële overhead/ indirecte kosten € 169.478 € 169.478 € 169.478 € 169.478 

Huisvesting: huur en servicekosten € 106.771 € 106.771 € 106.771 € 106.771 
(€ 3.181,50 per vAierkplek) 
Huisvesting: ICT werkplek € 62.707 € 62.707 €62.707 € 62.707 
(€ 1.868,50 per werkplek) 
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De kosten voor huisvesting (€ 3.181,50 per werkplek) dekken de kosten voor huisvesting, meubilair, 
gas-, en elektriciteitsverbruik, koffie- en theevoorziening, catering, beveiliging, schoonmaak en klein 
onderhoud. 
De kosten voor de ICT werkplek bevatten de aanschaf van de werkplekcomputer (laptop, vaste PC), 
randapparatuur, kantoorautomatisering en servers en componenten. Hiervoor wordt dezelfde norm 
(€ 1.868,50 per werkplek) aangehouden als bij het Werkplein en RWB. De bedragen per werkplek zijn 
met 1% geïndexeerd t.o.v. 2015. 
Gerekend is met 33,56 werkplekken (gebaseerd op aantal fte per 1 januari 2016). 

Als post onvoorzien geldt vanaf 2016 een bedrag van € 86.900 per jaar. Dit is geïndexeerd met 1% 
t.o.v. de begroting van 2015. 

5.3 Kapitaallasten infrastructuur 

5.3.1 Bestaande infrastructuur 
Voor de investeringen in de bestaande infrastructuur geldt dat dit vervanging betreft van ICT-
componenten die niet kan wachten op de nieuw te bouwen infrastructuur. Het betreft componenten 
die kritisch zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Prioriteiten worden gezamenlijk bepaald. 
Nieuw aan te schaffen hard- en software zal zoveel als mogelijk herbruikbaar moeten zijn in de 
nieuwe infrastructuur. 
Uitgangspunt is dat de kredieten/budgetten voor deze knelpuntvervangingsprojecten bij de 
gemeenten blijven. Het eigenaarschap van de ICT-componenten blijft eveneens bij de betreffende 
gemeente. Vervangingsprojecten zullen in opdracht van betreffende gemeente(n) worden 
uitgevoerd. De bedragen zijn daarom niet in de begroting opgenomen. 

5.3.2 Nieuwe infrastructuur 
Voor het bouwen van een nieuwe gezamenlijk infrastructuur is het uitgangspunt dat dit gebeurt 
binnen het huidige totale investeringsniveau van de 4 deelnemende gemeenten. 
Aanpak van de aanleg van de gezamenlijk ICT-infrastructuur gebeurt op basis van Europese 
aanbestedingen. 
In de zomer van 2015 is een Businesscase voor de nieuwe infrastructuur opgesteld. Deze is 
gebaseerd op een ontwerp van een gezamenlijke nieuwe omgeving waarbij hergebruik van met 
name licenties en de opgebouwde kennis en ervaring een belangrijk uitgangspunt was. 
Dit ontwerp is tot op het niveau van alle in te zetten componenten doorgerekend. In die calculatie 
zitten naast hard- en software ook diensten en de beheercapaciteit van ICT WBW. 
Een belangrijk uitgangspunt van de vier gemeenten is dat na drie jaar géén investeringen in 
uitbreidingen van centrale verwerkings- en opslagcapaciteit opgenomen zijn. Dit is gedaan vanuit de 
verwachting dat nieuwe en vervangen applicaties in de cloud gaan draaien (Software-as-a-Service) en 
dus geen uitbreiding vragen. Gemeenten kunnen zelf de afweging maken of ze een dienst in de cloud 
afnemen of niet. En ook ICT WBW zal bij nieuwe investeringen die afweging maken. 

In de begroting voor 2015 was reeds een bedrag van € 890.000 opgenomen ter dekking van de eerste 
fase. De gefaseerde invoering laten we echter los. We nemen nu de kapitaallasten van de complete 
investering op. Het investeringsplan op basis van de nieuwe uitgangspunten ziet er als volgt uit (de 
investering van € 890.000 in 2015 komt hiermee te vervallen): 
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Omschrijving van de investering 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Nieuwe ICT-infrastructuur 40.000 2.784,104 1.035.000 3.859.104 

Nieuwe ICT-infrastmctuur (eenmalige kosten) 200.000 660.000 400.000 1.260.000 

AanvAjIlende investeringen 322.546 322.546 

Totaal 240.000 3.766.650 1.435.000 0 5.441.650 i 
Aangezien de eerste daadwerkelijk aankopen en de bijbehorende uitgaven pas in de loop van 2016 
gedaan zullen worden en één van de spelregels is dat de kapitaallasten pas starten in het jaar daarna 
zijn er voor 2016 nog geen kapitaallasten geraamd. 

Lasten 2016 2017 2018 2019 
Kapitaallasten 0 52.405 874.870 i 1.188.209 

In de tabel op blz.8 is een aparte regel opgenomen met Kapitaallasten van eenmalige investeringen. 
Dit betreft investeringskosten (o.a. implementatiekosten) die alleen in de eerste cyclus van 5 jaar aan 
de orde zijn. Deze kosten ontstaan in de jaren 2016, 2017 en 2018 en worden afgeschreven in 5 jaar. 
De kosten voor de nieuwe infrastructuur worden verrekend op basis van het aantal accounts per 
gemeente. Als bestaande apparatuur herbruikbaar is binnen de nieuwe infrastructuur, dan wordt de 
restwaarde van de betreffende apparatuur bepaald (op basis van afschrijftermijn) en verrekend met 
de eigenaar. Dit geldt ook voor de betreffende exploitatiekosten. 

5.4 Kosten Sociaal Plan 
De huidige medewerkers in vaste dienst worden geplaatst in de nieuwe organisatie op een functie uit 
het functieboek. Bij een aantal medewerkers van deelnemers is nu al sprake van een garantie- of 
uitloopschaal. Indien plaatsing in de nieuwe organisatie voor hen niet leidt tot een beëindiging van 
die situatie, zal ICT-WBW die extra kosten doorberekenen aan de betrokken deelnemers. 
De plaatsing van de medewerkers is nu nog niet afgerond; onderstaande tabel is een voorlopige 
inschatting. 

Uitloopschalen/garantieschalen: 

Latende organisatie Aantal medewerkers Kosten latende 
organisatie per jaar 
(structureel) 

Bergen op Zoom 3 €22.222 
Etten-Leur 2 € 18.034 
Roosendaal 3 € 19.495 
Moerdijk 1 € 4.178 
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6 Verrekening van de kosten met de deelnemers 

6.1 Verdeelsleutels 
Voor de dekking van de uitgaven in de begroting is ICT WBW voor 100% afhankelijk van bijdragen van 
de deelnemers. De kosten van de dienstverlening van ICT WBW worden zoveel als mogelijk (naar 
rato van afname/gebruik) in rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten. 

Bij het doorbelasten van de kosten aan de deelnemers wordt uitgegaan van de volgende 
verdeelsleutel: 

• Aantal accounts 
Dit is gelijk aan de verdeling in de begroting voor 2015. Het is wel de bedoeling om in komende jaren 
een meer verfijnde verdeelsleutel te gaan toepassen, op basis van het principe "de vervuiler betaalt". 
Het vraagt echter onderzoek en ervaringsgegevens om de juiste basisgegevens en wegingsfactoren 
daarvoor te verzamelen. 

6.1.1 Accounts 
Het aantal accounts wordt automatisch geteld volgens een vastgesteld algoritme. Het algoritme is 
gericht op de echte gebruikers van de kantoorautomatisering. 
Niet meegeteld worden: 
• Algemene accounts (cursisten , balies, tweede account voor testen, accounts medewerkers ICT 

WBW, service-accounts voor systemen) 
• Functionele mailbox (want beheer is minimaal) 
• Medewerkers en externen die uitsluitend gebruik maken van webmail (want beheer is minimaal). 

Zodra tevens een andere applicatie gebruikt wordt telt deze wel mee. 
• Leveranciersaccounts 

Om discussies te voorkomen worden geen correcties uitgevoerd wegens medewerkers die uit dienst 
zijn gegaan. Dit moet voorkomen worden door de juiste procedures te volgen (door de gemeente) bij 
uit diensttreding van medewerkers. In de toekomst gaan we wellicht voor bepaalde typen accounts 
een puntensysteem bedenken. Nu tellen ze niet mee. 
Voor de begroting (en ook voor de rekening) nemen we het aantal accounts op het moment dat de 
begroting opgesteld wordt. Voor deze begroting is gerekend met de aantallen per september 2015 
als volgt: 

Deelnemer Aantal 
accounts 

Procentueel 

Bergen op Zoom 706 34,26% 

Etten-Leur 353 17,13% 

Roosendaal 675 32,75% 

Moerdijk 327 15,87% 

Totaal 2.061 100,0% 

Deze verdeelsleutel is van toepassing op alle kosten met uitzondering van de exploitatiekosten van 
de oude infrastructuur en van de kosten wegens het Sociaal Plan. 
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6.2 Verrekening van de kosten in 2016 

Op basis van de bovenstaande verdeelsleutel is de volgende verdeling gemaakt voor 2016. 

Kostenverdeling 2016 Totaal Bergen op Zoom Etten-Leur Roosendaal Moerdijk 
Exploitatie ICT infrastructuur 
> oude infrastructuur € 1.030.000 e 345.000 € 190.000 € 330.000 € 166.000 
> nieuwe infrastructuur € 135.300 € 46.347 € 23.174 e 44.312 € 21.467 

Bednjfsveerings kosten € 2.736.614 € 937.433 € 468717 € 896,271 € 434.193 

Kapitaallasten nieuwe infrastructuur € € € € 
Kapitaallasten eenmalige investeringen € € e 
Kosten sociaal plan € 63.929 e 22.222 € 18.034 e 19.495 € 4.178 

Totaal C 3.9SS.B43 C 1.3Si.002 C 699.924 € 1.290.078 e 624.838 

6.3 Wijze van doorberei<ening 
Jaarlijks zal op basis van de vastgestelde begroting een voorschot op de bijdrage aan de deelnemers 
in rekening worden gebracht in de volgende frequentie: 
• Vóór 15 januari van het begrotingsjaar: 40% van de bijdrage 
• Vóór 1 april van het begrotingsjaar: 30% van de bijdrage 
• Vóór 1 augustus van het begrotingsjaar: 30% van de bijdrage 

Afrekening van de voorschotten zal plaatsvinden aan de hand van de jaarrekening. 
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7 Verplichte paragrafen 

De volgende paragrafen behandelen, in overeenstemming met artikel 26 van het Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en gemeenten (BBV2004), de "verplichte" aspecten van de begroting. Het 
gaat vooral om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen kunnen 
hebben en/of van belang zijn voor het realiseren van de programma's. Voor ICT WBW zijn de 
volgende paragrafen van toepassing: 

• Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
• Bedrijfsvoering 
• Onderhoud kapitaalgoederen 
• Financiering 

7.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt ingegaan op de vraag in hoeverre 
de organisatie in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Om dat te kunnen beoordelen is 
inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de aanwezige risico's en de aanwezige 
weerstandscapaciteit. 
In het kader van risicomanagement is het belangrijk om minimaal één keer per jaar de belangrijkste 
risico's te inventariseren. Omdat ICT WBW een organisatie in oprichting is, heeft deze inventarisatie 
nog niet volledig plaatsgevonden. De vorming van een nieuwe werkorganisatie gaat altijd gepaard 
met zaken die niet voorzien zijn of waarvoor een raming is opgenomen op basis van de op dit 
moment bekende feiten en omstandigheden. Hiervoor is een post onvoorzien van € 86.900 
opgenomen. 

Hieronder zijn de risico's met betrekking tot enkele specifieke onderwerpen nader toegelicht.  

ICT-infrastructuur 

Bij de start van de nieuwe organisatie is alle ICT-infrastructuur nog in eigendom bij de deelnemende 
gemeenten en het is ook niet de bedoeling dat die eigendom wordt overgedragen aan ICT BWB. Dit 
betekent dat de gemeenten hiervan ook risicodrager zijn en blijven. Alleen de nieuw aan te schaffen 
apparatuur zal in eigendom komen bij ICT WBW. Zij is daarmee verantwoordelijk voor het afsluiten 
van de noodzakelijke verzekering en beveiliging van de apparatuur en de daarop aanwezige data e.d. 

Contracten en verplichtingen 
De lopende onderhoudscontracten van de deelnemende gemeenten worden overgenomen 
door de ICT-samenwerking. Basis hiervoor is de SLA per gemeente. De verplichtingen die hieruit 
voortvloeien zijn zoveel mogelijk opgenomen. Bij het daadwerkelijk omzetten van de contracten zal 
blijken of de ramingen in de begroting toereikend zijn of dat aanpassing nodig is. 

Personele formatie 
Er is beperkte ruimte om eventuele tegenvallers op personeelsgebied te kunnen opvangen. Er is 
enige financiële ruimte omdat de loonkosten per functie zijn geraamd op de maximale 
schaalbedragen. Tevens is in de begroting een raming voor vervanging bij ziekte opgenomen van 
ruim € 20.000. Ook is de post onvoorzien van € 86.900 als algemeen risicobudget beschikbaar. 
De bekende cao-ontwikkelingen zijn meegenomen in de begroting. 

Weerstandsvermogen 
ICT WBW beschikt niet over eigen vermogen en heeft daardoor geen mogelijkheden om zelf 
eventuele tegenvallers op te vangen. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten volledig garant 
staan voor de kosten van (financiële) tegenvallers. 

15 



Overigens is de algemene lijn bij de gemeenten in de regio West-Brabant ten aanzien van verbonden 
partijen dat het niet wenselijk is dat die partijen een ruim eigen vermogen opbouwen. In principe 
fungeren de deelnemers als achtervang voor het opvangen van financiële tekorten. 

De planning is wel om in de loop van 2016 voor ICT WBW een volledige risico-inventarisatie uit te 
voeren en een formeel besluit te laten nemen over de noodzaak en hoogte van een 
weerstandsvermogen. 

7.2 Bedrijfsvoering 
Deze paragraaf heeft als doel inzicht te verschaffen in de stand van zaken en de beleidsvoornemens 
ten aanzien van de bedrijfsvoering in 2016 en verder. 

Personeel en organisatie 
Van de formatie is 33,56 fte toe te rekenen aan de bedrijfsvoering voor de ICT ondersteuning aan de 
BERM gemeenten. 
Van de basisformatie wordt 2,5 fte ingehuurd. 
Voor opleidingen is jaarlijks een budget beschikbaar van 3% van de loonkosten. 

In de loop van 2016 zal aandacht worden besteed aan personeelsbeleid, strategische 
personeelsplanning e.d. Voor de functiebepaling en waardering wordt het systeem HR21 toegepast. 
Meer informatie over de personeelskosten is opgenomen in paragraaf 5.2. 

Planning en control 
In de financiële verordening is vastgelegd dat er jaarlijks naast de begroting en rekening twee 
tussentijdse rapportages zullen worden opgesteld en aangeboden aan de deelnemers. Voor de 
jaarlijks op te stellen jaarrekening gelden de gebruikelijke regels ten aanzien van getrouwheid en 
rechtmatigheid. 
Voor de bedrijfsvoering van ICT WBW is een zelfstandige financiële administratie opgezet. De 
jaarrekening zal door een onafhankelijke accountant worden gecontroleerd. Voor accountantskosten 
is een budget van ruim € 7.500 opgenomen in de begroting 2016. 

Financiën en administratie 
De financiële administratie en personeels- en salarisadministratie zullen door de gemeente Moerdijk 
worden verzorgd. De kosten hiervan zijn meegenomen in de begroting 2016. Er zal zoveel mogelijk 
gebruik worden gemaakt van de systemen en applicaties die hiervoor in Moerdijk reeds beschikbaar 
zijn. 
In 2016 zal ook onderzocht worden wat de invoering van de Vennootschapsbelastingplicht precies 
betekent voor de ICT-samenwerking. Deze plicht gaat in per 1 januari 2016. 

Inkoop en aanbesteding 
Voor de exploitatie-uitgaven en investeringen is de gebruikelijke wet- en regelgeving van toepassing. 
Voor de expertise op dit terrein zal zeer waarschijnlijk gebruik worden gemaakt van de diensten van 
Stichting Inkoopbureau West-Brabant. Hiervoor is een budget van € 28.967 in de begroting 2016 
opgenomen. 
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7.3 Onderhoud kapitaalgoederen  

ICT-apparatuur 

De omvang van de kapitaalgoederen van de ICT WBW is in 2016 nog beperkt. Alle bestaande 
hardware en randapparatuur blijft na 1 januari 2016 in eigendom bij de deelnemende gemeenten. 
ICT WBW neemt deze niet over. Lopende onderhoudscontracten zullen vanaf de startdatum van ICT 
WBW zoveel mogelijk worden overgenomen. 
Alle nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2016 (voornamelijk vervangingsinvesteringen) zullen 
worden gedaan door ICT WBW. ICT WBW wordt hier ook eigenaar van. Het onderhoud zal daarbij 
worden meegenomen, wel afhankelijk van de vorm van het contract, bijvoorbeeld aanschaf of lease. 

Huisvesting 
ICT WBW is niet gehuisvest in een eigen pand. De werkplekken worden gehuurd van de gemeente 
Moerdijk. 

7.4 Financiering 
Het beleid en de uitvoering van de financiering van ICT WBW moet zoals bij alle overheidsinstanties 
voldoen aan de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de Financiële verordening. Het 
vaststellen van aanvullende regelgeving wordt in 2016 verder onderzocht en voorbereid. 
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ICTDIEJEBEGRIJPT 
ICT West-Brabant West is een ICT-bedrijf gebaseerd op een gemeenscbappe-
lijke regeling (GR bedrijfsvoeringsmodel). Dit ICT-bedrijf is ontstaan uit een 
samenwerking tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk en 
Roosendaal. We nemen sinds augustus 2015 het ICT-beheer en ICT-onderhoud 
van gemeenten en gemeenscbappelijke regelingen uit banden. 

Bovendien ondersteunen wij de verdere uitvoering van het informatie mana
gent van onze klanten. Vanuit de centrale locatie in Moerdijk ondersteunen 
we inmiddels bijna 2.500 werkplekken op 25 verschillende plaatsen. Steeds 
meer instellingen beseffen dat samenwerken op ICTgebied zorgt voor een be
tere dienstverlening in een sterkere organisatie. Omdat wij ook een ambtelij
ke organisatie zijn, begrijpen en kennen wij de gemeentelijke problematieken 
met de bestuurlijke en ambtelijke dynamiek. 

We zien onze organisatie als een verlengstuk van de ambtelijke organisatie 
van onze klanten. Wij begrijpen onze klanten en de doelen die zij willen berei
ken; wij ontwikkelen en leveren samen, producten en diensten die bij hen pas
sen. Dat betekent dat je als klant in hoge mate zelf bepaalt welke ICT-dien-
sten en producten je van ons afneemt. Het resultaat is een optimale kwaliteit 
en een verminderde kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering en de flexibiliteit. 
Natuurlijk proberen wij hierbij wel zoveel als mogelijk een gezamenlijke stan
daard af te spreken. Standaardisatie en uniformering zorgen voor duidelijk
heid, efficiëntie, en minder en voorspelbare ICT-kosten. 

VOOR EN DOOR GEMEENTEN 
EN KETENPARTNERS 
Als ICT West-Brabant West willen wij zo dicht mogelijk bij onze klanten staan. 
Wij bieden kennis, expertise en kwalitatief zeer hoogwaardige ICT-producten 
en diensten. Samen met onze klanten bepalen we de specifieke producten en 
het dienstenaanbod en vertalen dit in een dienstverdelingsovereenkomst DVD 
en individueel jaarprogramma. 

Dit geeft inhoud aan "de klant is koning binnen de gezamenlijk gcslelde ka 
ders" benadering van onze organisatie. Bij ICT West-Brabant West bepaal je 
als klant in veel gevallen zelf -of in ieder geval samen- welke producten en 
diensten er in de etalage liggen. 

Wat levert dat op? 
Meer efficiency, dankzij de doelmatige ICT-inzet en ondersteuning van 
apparatuur en personeel en daardoor minder uitval van ICT-voorzieningen. 
De meest actuele ICT-kennis beschikbaar voor elke deelnemende 
organisatie. 
Schaalvoordeel bij de inkoop van hard- en softwareproducten, omdat 
deelnemers gebruik kunnen maken van eikaars ICT-infrastructuur. 
Hoge beschikbaarheid van de systemen. Vermindering van de kwetsbaar
heid in de bedrijfsvoering, want deze constructie biedt een snellere en 
veiligere digitale dienstverlening. 
Kostenbesparing, omdat ICT-diensten en -producten gezamenlijk kunnen 
worden ingekocht. 
Behoud en verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, met 
een hoge beschikbaarheid en optimale en innovatieve ICT-service en 
-voorzieningen. 
Transparante en periodieke informatie over voortgang en nakomen van 
afspraken. 

Ondersteuning op afstand zoals bet boort; 97% van onze eindgebruikers 
zijn zeer tevreden over onze servicegericbte aanpak. 



ICT West-Brabant West ondersteunt inmiddels: 

• Bijna 2.500 werkplekken op 25 verschillende locaties 
• Ruim 2.500 pe s en laptops 
• Ongeveer 2.000 mobiele telefoons 
• Zo'n 1.500 tabiets en iPads 

Per jaar: 

Behandelen we 14.000 klantenvragen 
Beheren we ongeveer 700 verschillende applicaties 
Beantwoorden we circa 10.000 gebruikersvragen 
Voeren we zo'n 15.000 bestellingen en serviceverzoeken uit 
Voeren we ongeveer 1.500 applicatie-updates en upgrades uit 
Verwijderen we meer dan 10 miljoen virussen en spamberichten [meestal 
automatisch) 
Bewaken we honderden telefoon-, beveiligings-, en internetverbindingen, 
maar ook verbindingen naar stoplichten en gemalen 

ICT West-Brabant West is een samenwerkingsverband van de ge
meenten Bergen op Zoom, Etten-Leur Roosendaal en Moerdijk, maar 
waar ook enige niet gemeenten klant zijn. Wij weten wat we voor jouw 
organisatie kunnen betekenen! 

Bezoekadres; Pastoor van Kessellaan 15.4761 BJ Zevenbergen 
Postadres; Postbus 4,4760 AA Zevenbergen (gemeente Moerdijk) 
Telefoon; 088 99 60 400 
E-mail; info@ictwbw.nl 
Internet; WWW.ICTWBW.Nl 
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