ICT Samenwerking West-Brabant West
1e Begrotingswijziging 2020
(met indicatieve cijfers voor de jaren 2021-2023)

Vastgesteld door het bestuur van de ICT Samenwerking West-Brabant-West in zijn vergadering van
2 september 2019
De voorzitter,

De secretaris,

mevr. Dr. M.W.M. de Vries

dhr. Drs. A. Ringerwöle

Toelichting op de 1e begrotingswijziging 2020 ICT WBW:
In de periode maart tot mei 2019 heeft een evaluatie van de GR plaatsgevonden, waarbij naast de
doelgerichtheid van de samenwerking ook de vorm kritisch is bekeken. Dit heeft geleid tot de oplevering van een
rapportage van het bureau Twynstra Gudde, welke u met de aanbieding van de vastgestelde begroting 2020-2023
is aangeboden. In betreffende aanbiedingsbrief is tevens aangegeven dat wij, gesterkt door de ontvangen
zienswijzen op de concept begroting 2020-2023, de conclusies en aanbevelingen voortvloeiende uit de evaluatie
van de ICT samenwerking overnemen.
Dit houdt in dat we er voor kiezen de huidige samenwerking te continueren onder de voorwaarden dat deze
wordt verbeterd (governance, ICT volwassenheid, verbeteren opdrachtgever- en opdrachtnemerschap), we
vasthouden aan onze ambitie om op termijn Infrastructuurdiensten vanuit de markt af te nemen, doch dit
gefaseerd te doen.
Deze fasering omvat 2 sporen:
1. Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en ICT-volwassenheid;
2. Technisch doen wat minimaal nodig is voor minimumniveau kwaliteit en kwetsbaarheid. Dit omvat tevens
het realiseren en beheren van één gezamenlijke ICT-infrastructuur. Een taak die wordt ondergebracht bij
ICT WBW.
In deze 1e begrotingswijziging 2020 zijn de financiële effecten hiervan inzichtelijk gemaakt, waarbij tevens de
meerjarige effecten zijn opgenomen.
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Totaaloverzicht 1e begrotingswijziging 2020
Hieronder is een totaaloverzicht van de financiële effecten van deze begrotingswijziging opgenomen. Deze
effecten worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht.
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1.Exploitatie oude (lokale) en nieuwe (gemeenschappelijke) infrastructuur
1.1 Lokale infrastructuur deelnemers
Voor het onderhoud en exploitatie van de oude (lokale) infrastructuur is de oorspronkelijke
kostenraming aangehouden van de 5 deelnemers. Deze kosten lopen vanaf 2022 terug doordat op
dat moment de transitie is afgerond. Een deel van deze kosten (o.a. Gemnet, dataverbindingen naar
de vestigingen, 3e lijn ondersteuningscontracten ) blijven ook na de transitie doorlopen en deze
kosten worden net zoals voorgaande jaren 1 op 1 doorbelast aan de deelnemers. Het risico op
afwijkingen in de exploitatiekosten is voor de betreffende deelnemer.
De exploitatiekosten voor de lokale infrastructuur zijn voor de periode 2020-2023 hieronder
opgenomen. Hierbij wordt tevens een vergelijking gemaakt t.o.v. de bedragen uit de vastgestelde
begroting 2020-2023.
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Te zien is dat in het jaar 2021 meer kosten worden gemaakt. Dit komt door het feit dat in de
vastgestelde begroting 2020-2023 er vanuit werd gegaan dat de exploitatiekosten voor de lokale
infrastructuur in 2021 al deels konden afnemen. Op dat moment zou een deel van de dienstverlening
namelijk al vanuit de markt worden afgenomen. Doordat besloten is om nu eerst tot één gemeenschappelijke infrastructuur te komen, kan deze kostenverlaging pas in 2022 gerealiseerd worden.
1.2 Gemeenschappelijke infrastructuur
Zoals in 1.1 is toegelicht, vervalt vanaf 2022 een deel van de exploitatiekosten van de oude (lokale)
infrastructuur. Op dat moment is de transitie afgerond en is er één gezamenlijke infrastructuur. De
exploitatiekosten van deze gemeenschappelijke infrastructuur zijn hieronder inzichtelijk gemaakt. Bij
de totstandkoming van deze ramingen is tevens de expertise van een externe partij gebruikt.
De verwachte exploitatiekosten voor de gemeenschappelijke infrastructuur zijn als volgt:

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in de periode 2020-2021 tijdelijk ‘’dubbele kosten’’
optreden. Bij het overgaan op de gemeenschappelijke infrastructuur kan de exploitatie van de lokale
infrastructuur namelijk niet van het ene op het andere moment worden stopgezet o.a. als gevolg van
contractuele verplichtingen.
1.3 Infrastructuurdiensten (vanuit de markt)
In de vastgestelde begroting 2020-2023 werd in lijn met de vastgestelde sourcingvisie en -strategie
nog uitgegaan van het afnemen van infrastructuurdiensten bij een externe dienstverlener. Doordat
inmiddels is gekozen om eerst één gemeenschappelijke infrastructuur in eigen beheer te realiseren,
zijn deze kosten in deze begrotingswijziging afgeraamd.
Het gaat hierbij om de volgende bedragen:
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Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de plaats van deze kosten nu exploitatiekosten zijn
opgenomen voor de gemeenschappelijke infrastructuur (zie onderdeel 1.2) en dat er investeringen
nodig zijn ter realisering van één gemeenschappelijke infrastructuur (zie onderdeel 3.1.2).
1.4 Dienstverlening aan derden/Werkplein
Tot slot worden er exploitatiekosten gemaakt voor derden (Veiligheidshuis en RWB). Deze kosten zijn
geraamd op basis van de werkelijke uitgaven in 2018 en 2019. Deze kosten worden 1 op 1 doorbelast
en hebben dus geen effect op de deelnemersbijdragen.

1.5 Totaal effect exploitatiekosten lokale / gezamenlijke infrastructuur
In totaal leiden bovengenoemde wijzigingen (ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020-2023)
tot onderstaande financiële effecten.
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2. Kosten bedrijfsvoering
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020-2023 zijn in deze begrotingswijziging onderstaande
wijzigingen doorgevoerd.
2.1 Wijzigingen kosten bedrijfsvoering
Adviezen Twynstra Gudde
Zoals in de inleiding aangegeven hebben wij de adviezen van Twynstra Gudde overgenomen. Een
aantal adviezen heeft betrekking op de verbetering van de governance en versterking van het
strategisch vermogen van ICT WBW. Ter realisatie van deze adviezen is besloten tot uitbreiding van de
formatie:
- 1 FTE directeur (schaal 13) voor (voorlopig) de periode november 2019 t/m oktober 2021. De
kosten hiervoor bedragen €110.000 per jaar.
- 0,6 FTE adviseur (schaal 11) met ingang van 2020. De kosten hiervoor bedragen €48.140 per jaar.

Nieuwe cao
Inmiddels zijn de nieuwe cao afspraken bekend. Het effect hiervan is doorgerekend en komt vanaf
2020 uit op een kostenstijging van €52.000.

Programmamanager
In de bestuursvergadering van 15 november 2018 is besloten tot de aanstelling van een
programmamanager om de beoogde infrastructuur(diensten) te realiseren. In de begroting 2020
werden de hieruit voortkomende uitgaven nog als reguliere exploitatiekosten opgenomen. Doordat
dit kosten betreffen die zijn toe te rekenen aan de realisatie van de nieuwe infrastructuur, dienen
deze vanuit wetgeving geactiveerd en afgeschreven te worden. Als gevolg hiervan worden deze
uitgaven geactiveerd en over 5 jaar afgeschreven (zie toelichting onder 3.1.3). Binnen de
exploitatiekosten levert dit ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020-2023 een voordeel op
voor 2020 en 2021.

Formatieontwikkeling
In de begroting 2020-2023 was het uitgangspunt dat infrastructuurdiensten afgenomen zouden gaan
worden vanuit de markt. In de raming van de personeelskosten werd rekening gehouden met de
effecten hiervan op de formatie. In de begroting 2020-2023 is hierover het volgende opgenomen: ‘’de
effecten op de jaarlijkse formatie van dit programma is het saldo van de verandering door sourcing
(afname), nieuwe regiefuncties (toename) en efficiency (afname).’’
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Doordat inmiddels is gekozen om eerst tot één gemeenschappelijke infrastructuur te komen, wordt
deze verwachting bijgesteld. De afname als gevolg van de efficiency in beheer van een
gemeenschappelijke infrastructuur wordt gehandhaafd. Met de afname als gevolg van de sourcing en
de toename als gevolg van extra regietaken om de externe dienstverlening aan te sturen wordt geen
rekening meer gehouden.
Dit leidt ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020-2023 tot onderstaande effecten:

Overig
Tot slot is er nog een aantal (relatief) kleine wijzigingen doorgevoerd:
- De gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet vereist dat er een medewerker in dienst de rol (taken)
van preventiemedewerker uitvoert. De jaarlijkse kosten hiervoor worden geraamd op €3.900.
- Administratieve wijziging kosten AVG. In de vastgestelde begroting 2020-2023 zijn (conform
besluit) de kosten met betrekking tot de invoering AVG verwerkt. Hierbij was vanaf 2021 alleen
het aandeel van de gemeenten als kosten geraamd. Dit omdat het aandeel van derden aan hen
wordt doorbelast in het uurtarief en zodoende niet voor rekening van de gemeenten komt. Om
de kosten zuiver in beeld te hebben, zijn nu ook de kosten voor derden geraamd. Aan de
opbrengstenkant is eenzelfde bedrag aan inkomsten opgenomen waardoor dit per saldo geen
effect heeft op de bijdrage van de gemeenten.

2.2Totaal effect bedrijfsvoering
In totaal leiden bovengenoemde wijzigingen binnen de bedrijfsvoeringkosten (ten opzichte van de
vastgestelde begroting 2020-2023) tot onderstaande financiële effecten.
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3.Kapitaallasten nieuwe infrastructuur
3.1 Investeringen
In de begroting waren de benodigde investeringen (en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten)
gebaseerd op het uitgangspunt dat er infrastructuurdiensten vanuit de markt afgenomen zouden
worden. Om afname uit de markt mogelijk te maken waren in de begroting 2020 een aantal
noodzakelijke eenmalige investeringen opgenomen voor het actualiseren van de systeem- en
basissoftware bij alle deelnemers, ook wel de migratie genoemd.
Inmiddels is besloten om de diensten niet direct uit de markt af te nemen en een fasering aan te
brengen. In de eerste fase wordt gekomen tot één gemeenschappelijke infrastructuur die door ICT
WBW beheerd wordt. Als gevolg hiervan is een aantal investeringen nodig. Hieronder worden deze
nader toegelicht.
3.1.1 Migratie (opwaarderen/actualiseren van de systemen en basissoftware)
Om over te kunnen stappen naar de nieuwe gemeenschappelijke ICT-infrastructuur en om de
‘verhuizing’ daarnaar toe mogelijk te maken is het noodzakelijk dat eerst de versies van de systeemen basissoftware voor alle deelnemers gelijk wordt getrokken en naar de laatst actuele versie wordt
gebracht die voldoet aan de minimale eisen van veiligheid en privacy. De investeringen die hiermee
gepaard gaan, zijn te splitsen in 2 onderdelen. Enerzijds is er personele capaciteit nodig. Anderzijds is
er binnen de gemeenten een aantal specifieke ‘knelpunten’ dat opgepakt moeten worden alvorens
overgegaan kan worden tot één gemeenschappelijke infrastructuur.
a) Personele capaciteit
In samenwerking met de deelnemers is nogmaals kritisch gekeken naar de oorspronkelijk begrote
personele capaciteit. Dit heeft geleid tot een bijstelling naar beneden. De kosten van de personele
capaciteit worden in de begroting naar rato van de migratielast per deelnemer verdeeld. In de
financiële administratie worden de werkelijk bestede uren per deelnemer doorbelast.
b) Specifieke knelpunten
Om de systeem- en basissoftware te kunnen actualiseren zodat verhuizing naar een nieuwe
gemeenschappelijke infrastructuur mogelijk wordt gemaakt, zijn, naast personele capaciteit,
specifieke middelen per deelnemer nodig (hardware investeringen). Deze kosten worden 1 op 1 met
betreffende deelnemer verrekend. Genoemde middelen kunnen deels hergebruikt worden in de
nieuwe gemeenschappelijke infrastructuur. In deze begrotingswijziging is hiermee rekening gehouden
door de kosten voor de herbruikbare middelen in mindering te brengen op de investeringen voor de
nieuwe gemeenschappelijke ICT infrastructuur.
Ter realisatie van bovenstaande acties zijn de volgende investeringsbedragen nodig.
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Op basis van een afschrijvingstermijn van 5 jaar resulteert dit voor de komende jaren in de volgende
kapitaallasten:

3.1.2 Gemeenschappelijke infrastructuur
De tweede en laatste stap is het realiseren van de nieuwe gemeenschappelijke ICT-infrastructuur.
Hierbij worden alle bedrijfs- en kantoorapplicaties verhuisd naar de gemeenschappelijk ICTinfrastructuur. Daarna worden de huidige vijf losse ICT-infrastructuren bij de deelnemers afgebouwd.
Met de realisatie van een nieuwe gemeenschappelijke ICT infrastructuur komt een technische
voorziening beschikbaar waarmee enerzijds invulling kan worden gegeven aan de veranderde en
toekomstige behoefte van iedere deelnemer en anderzijds (door standaardisatie van die voorziening)
de opmaat is naar het op termijn afnemen van ICT-infrastructuur diensten uit de markt.
De nieuwe gemeenschappelijk ICT-infrastructuur is in samenwerking met de deelnemers
gedefinieerd conform het advies uit het rapport Twynstra Gudde 1 en voldoet derhalve aan het in dit
rapport benoemde “minimaal technische niveau”.
De investerings- en exploitatiekosten van genoemde gemeenschappelijke ICT-infrastructuur en de
daarmee gepaard gaande activiteiten worden op basis van de verdeelsleutel “aantal accounts” over
de deelnemers verdeeld.
Te realisering van de gemeenschappelijke infrastructuur zijn onderstaande investeringen nodig:

Op basis van een afschrijvingstermijn van 5 jaar resulteert dit voor de komende jaren in de volgende
kapitaallasten:

In de vastgestelde begroting 2020-2023 waren deze investeringen niet opgenomen. Dit omdat deze
investeringen opgenomen / verrekend waren in het tarief dat aan de externe dienstverlener betaald
zou moeten worden (zie toelichting bij onderdeel 1.3).
3.1.3 Algemeen (overkoepelende investeringen)
Tot slot is er een aantal meer ‘overkoepelende’ investeringen die nodig zijn ter realisatie van de
migratie en de nieuwe gemeenschappelijke ICT-infrastructuur. Dit betreft:
- de uitgaven voor de programmamanager in 2019 (€144.000), 2020 (€119.000) en 2021
(€119.000). Zoals in onderdeel 2.1 is toegelicht dienen deze uitgaven vanuit wetgeving
namelijk geactiveerd en afgeschreven te worden;

1 Bron: Rapport Twynstra Gudde “Evaluatie en verkenning toekomstscenario's” dd. 12-05-2019
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-

-

hardware/software in 2019 (€50.000). Dit betreft eenmalige investeringen ter inrichting van
de programma organisatie. Concreet gaat het hierom het beschikbaar stellen van ICT
werkplekken (laptops en softwarelicenties) t.b.v. 16 ingehuurde projectmedewerkers voor de
komende 3 jaar;
het opstellen van een technisch ontwerp voor de nieuwe infrastructuur in 2019 (€45.000). Dit
is als gevolg van het advies van Twynstra Gudde;
de voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding in 2019 (€10.000) en 2020 (€75.000).
Dit is als gevolg van het advies van Twynstra Gudde.

In totaal zijn voor dit onderdeel dus onderstaande investeringen nodig:

Op basis van een afschrijvingstermijn van 5 jaar resulteert dit voor de komende jaren in de volgende
kapitaallasten:

3.2 Totaal investeringsoverzicht
De in dit hoofdstuk toegelichte
investeringsoverzicht.

investeringen

De hieruit voortkomende kapitaallasten zijn als volgt:
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resulteren

in

totaal

tot

onderstaand

4.Verrekening met deelnemers
De budgetaanpassingen in deze begrotingswijziging hebben gevolgen voor de bijdragen van de
deelnemers. In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze wijzigingen zijn toegerekend aan
de deelnemers en wat dit uiteindelijk betekent voor de deelnemersbijdragen.
4.1 Verdeelsleutels
De kosten worden aan de deelnemers toegerekend op basis van verdeelsleutels. Hieronder is voor
iedere begrotingspost aangegeven welke verdeelsleutel van toepassing is. Hierbij is dezelfde indeling
aangehouden als het totaaloverzicht op pagina 2.
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Accounts
De posten die op basis van het aantal accounts worden toegerekend, zijn conform het (in de
begroting 2020) vastgestelde aantal accounts.

Migratieprojecten
Voor de investeringen met betrekking tot de migratie (opwaarderen/actualiseren van de systemen en
basissoftware) is onderstaande verdeelsleutel van toepassing. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de
verwachte uren die per deelnemer nodig zijn voor de migratie.

1 op 1
Tot slot is er een aantal posten die 1 op 1 worden doorbelast. Dit betreft onder andere de kosten van
de lokale infrastructuur en de investeringen die gedaan moeten worden als gevolg van specifieke
‘knelpunten’ van de deelnemers.
4.2 Kostenverdeling 2020
Voor 2020 leidt deze begrotingswijziging tot onderstaande kostenverdeling, waarbij per
begrotingspost inzichtelijk is gemaakt wat dit voor iedere deelnemer betekent. De kostenverdelingen
voor de jaren 2021-2023 zijn opgenomen in bijlage 1.

4.3 Deelnemersbijdragen
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Voor de jaren 2020-2023 leidt dit tot onderstaande deelnemersbijdragen. Hierbij is tevens inzichtelijk
gemaakt wat de deelnemersbijdragen waren in de vastgestelde begroting 2020-2023.

2020
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020-2023 stijgen de deelnemersbijdragen in 2020 (met
uitzondering van Tholen) licht. Deze stijging is het resultaat van diverse ontwikkelingen, waaronder de
verwerking van recente besluiten (plan van aanpak Twynstra Gudde) en een andere wijze van
doorbelasting van de oplossing van knelpunten (een 1 op 1 doorbelasting i.p.v. een doorbelasting
o.b.v. accounts). Voor Tholen neemt de bijdrage in 2020 aanzienlijk af. Dit komt door het feit dat in de
vastgestelde begroting 2020-2023 het uitgangspunt was dat Tholen als eerste deelnemer over zou
gaan tot het afnemen van diensten uit de markt.
2021-2023
jacquDe deelnemersbijdragen in de jaren erna vallen ten opzichte van de vastgestelde begroting
2020-2023 structureel aanzienlijk lager uit. In 2021 gaat het om een lagere bijdrage van in totaal
€366.000. In de jaren 2022 en 2023 pakt de vergelijking nog voordeliger uit. Dan valt de totale
gemeentelijke bijdrage €954.000 lager uit. Dit is met name het gevolg van het verschil in
kwaliteitsniveau van de dienstverlening gekoppeld aan de keuze om nu vooral “technisch te doen wat
minimaal nodig is” om de bedrijfszekerheid (bedrijfsvoering en dienstverlening) van onze deelnemers
te kunnen garanderen versus de hogere kwaliteit (ook in termen van schaalbaarheid en flexibiliteit)
die van de markt zou worden gevraagd.
Wanneer gekeken wordt naar de individuele bijdragen per gemeente valt op dat de
deelnemersbijdrage voor Etten-Leur en Roosendaal in 2021 nog niet afnemen. Dit komt door het feit
dat in de vastgestelde begroting 2020-2023 er nog vanuit werd gegaan dat deze gemeenten als
laatste (medio 2021) over zouden gaan naar de dienstverlening vanuit de markt. Het gevolg hiervan is
dat het voordeel voor deze gemeenten in dat jaar nu ook lager uitvalt ten opzichte van andere
gemeenten.
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Bijlage 1. Kostenverdelingen 2021-2023
In onderstaande tabellen is per begrotingspost terug te vinden op welke wijze deze kosten in de jaren
2021-2023 zijn toegerekend aan de verschillende deelnemers.
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