
is 

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

Uw kenmerk: 
Uw brief van: 
Telefoonnummer: 

ar: J. var 

1 ? APR. 2018 

Ons kenmerk: 
Behandelend ambtenaar: J. van Dissel-Verhaart 
Datum verzonden: 

Onderwerp: Concept-begroting 2019 

Geacht college, 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT-
Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) zend ik u hierbij, namens het bestuur van ICT WBW, 
de concept-begroting 2019-2022 van ICT WBW toe. De Kadernota 2019 van ICT WBW is hierbij als 
uitgangspunt aangehouden. 

Verzoek aan u is om deze concept-begroting ter beoordeling voor te leggen aan uw gemeenteraad. 
De gemeenteraad heeft de gelegenheid om een zienswijze op de concept-begroting in te dienen tot 
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1 Inleiding en leeswijzer 

1.1 Inleiding 
Het vóoriiggende document betreft de begroting 2019 (met indicatieve cijfers voor 2020-2022) voor 
de ICT Samenwerking West-Brabant-West op basis van de vastgestekie "Gemeenschappelijke 
Regeling ICT Samenwerking West-Brabant West" (ICT WBW). 

Deze begroting is opgesteld om inzicht te geven in de lasten en baten van de werkorganisatie voor 
2019. De GR ICT WBW omvat na de toetreding van de gemeente Tholen per 1 augustus 2017 nu 
totaal 5 gemeenten. 

Oeze begroting is qua omvang en opzet gelijk aan de begroting 201&-2021. 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. Naast deze kosten zijn in deze begroting ook de kosten en baten opgenomen 
van dienstverlening aan derde partijen. In de loop van 2018 zal definitieve besluitvomiing 
plaatsvinden over toetreding van deze partijen. Dit betreft de GR-en Regio West-Brabant en 
Werkplein l^art van West-Brabant en het Veiligheidshuis in Bergen op Zoom. 

In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen. Zoals ook aangegeven in de Kademota 2019 zijn 
er wel enkele nieuwe ontwfkkelirigen aanstaande, maar de besluitvorming hierover zal via een apart 
voorstel aan het bestuur worden voorgelegd, met de financiële effecten verwerkt in een 
begrotingswijziging. Dit gaan om de volgende ondenverpen: de realisatie van de sourcingvisie en -
strategie (inkoop ICT basis infrastructuurdiensten) en invoering wetgeving m.b.t. 
informatiebeveiliging en informatievoorziening. 

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

Vastgesteld door het bestuur van de ICT Samenwerking West-Brabant-West in zijn vergadering van 
10 april 2018. 
De secretaris, De voorzitter. 

A.Ringenwdle M.W.iy<1. de Vries 



1.2 Leeswijzer 
Dit document beschrijft de geplande activiteiten voor de periode 2019-2022 en de cijfermatige 
vertaling daarvan. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste uitgangspunten bij deze begroting. 
Daarna wordt in hoofdstuk 3 de totale begroting en in hoofdstuk 4 de begroting per onderdeel 
toegelicht. 

De kostenverrekening van het samenwerkingsverband met de deelnemers is opgenomen in 
hoofdstuk 5. 
De verplichte paragrafen met onderdelen als weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, 
bedrijfsvoering en financiering zijn opgenomen in hoofdstuk 6. 



2 Opbouw van de begroting 

2.1 Uitgangspunten bij de meer jarenbegrot ing (conform Kadernota 2019) 
1 In de ramingen voor 2019-2022 is een indexering toegepast. De kosten voor 2019 zijn ten 

opzichte van 2018 verhoogd met 1,6% (op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2017) in 
verband met structurele kostenstijgingen. De loonkosten zijn verhoogd met 1 % , hoewel er op 
dit moment nog geen nieuwe CAO voor 2019 en verder is overeengekomen. De verwachting is 
dat een hogere pensioenpremie in ieder geval gecompenseerd zal worden. Als de definitieve 
CAO-afspraken een bijstelling van de ramingen betekenen, zal dit via een begrotingswijziging 
worden voorgelegd. 

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 
overgaan in die van de nieuwe ICT -infrastructuur. 

2.2 Onderverdel ing van de begrot ing 
ICT WBW zal in de periode 2019-2022 de volgende exploitaties voeren: 
1 Per gemeente de exploitatie van de eigen (oude) infrastructuur; 
2 De exploitatie van de gezamenlijke componenten (nieuwe infrastructuur); 
3 De kosten voor de bedrijfsvoering (PIOFACH-taken, loonkosten, overige bedrijfsvoeringskosten). 

Daarnaast spelen de volgende investeringen: 
4 Investeringen in de nieuwe infrastructuur aansluitend op de in 2017 vastgestelde visie. 
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. 

2.3 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. 

Prijspeilen en indexen 
Index 2019-2022 
Prijsindex lonen 1% (conform Kadernota 2019) 
Prijsindex prijzen 1,6% (eenmalig) conform Kadernota 2019 

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. Voor ICT WBW bedraagt het 
gemiddelde productief uurtarief € 71,62. 

Afschrijvingstermijnen 
Voor de nieuwe infrastructuur wordt uitgegaan 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 laptops voor de medewerkers van ICT WBW worden afgeschreven in 3 jaar. 

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

Kapitaallasten 
Methode Afschrijving obv annuïteit 
1*** jaar afschrijving Jaart+1 
Kapitaalrente/ rekenrente* 0,5% (op basis van boekwaarde per 1-1-t) 

Normen en kengetallen 
Overheadkosten: 
Per 100 fte: 
P&O (incl. salarisadministratie) 
Financiën (administratie, advies, budgetcyclus) 
Communicatie 
Juridisch 
DIV 
Facilitair 
Secretariaat 

2 fte 
2 fte 
Vast bedrag 
Uit regulier budget Externe adviseurs 
0,45 fte 
Via werkplekprijs (zie hieronder) 
In basisformatie 

Opleidingskosten .3% van loonkosten 
Directievoering Om niet 
Huisvesting (kantoorplek) € 3.297 per werkplek per Jaar (is verhoogd met 

1,6%%) 
Huisvesting (ICT werkplek; laptop, computer) € 1.925 per werkplek per Jaar (is verhoogd met 

1,6%) 
Onvoorzien Voor 2019 € 51.335 (1% v.d. totale begroting ) 

*Toelichting rekenrente: Op basis van het vernieuwde B.B.V. dient de rekenrente of omslagrente gebaseerd te 
worden op het gemiddelde van de te betalen rente op afgesloten geldleningen. ICT WBW heeft momenteel nog 
geen geldleningen afgesloten, maar zal hier op termijn wel toe overgaan om de geplande investeringen te 
kunnen financieren. Op basis van de huidige marktrente (tarieven B.N.G.) is de rekenrente nu bepaald op 0,5 
procent. 



3 Begroting 2019-2022 ICT WBW 

De lasten voor de ICT-samenwerking voor 2019-2022 zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
De toelichting per onderdeel op de diverse kostencomponenten is in hoofdstuk 4 opgenomen. 
De kostenverdeling over de deelnemers is in hoofdstuk 5 toegelicht. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting 

Lasten 
±1 Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur 

Oude infrastmctuur e 958 999 € 757.000 € 670 000 € 375.000 € 375.000 375000 
Nieuwe infrastmctuur 59 € 965 787 € 965 787 1 246.125 € 1.191.307 € 1.191.307 
Dienstveriening aan derden 36.246 € 35.000 € 35 000 35 000 € 35.000 € 35 000 

±2 bosten voor bedriifsvoerina 
Kosten Personeel Primair Proces € 2.549 571 2.820 166 € 2 938 722 € 2 936 697 € 2 934 897 e 2.933.097 
Bespanng op personeel € - € - € € -67 500 € -127 500 € -187 500 
Directe Materiële Productiekosten e 122.531 € 94.862 € 81 587 81 866 € 81.970 e 82.076 
Kosten bedrijfsvoering en onderst.processen € 130.877 e 171.144 € 173 059 € 169.319 € 165 579 e 161 839 
Materiele Overtiead e 162.741 € 177 374 e 181 988 € 181.988 181.988 € 181 988 
Onvoorzien e - € 33.213 t 51.335 e 57 898 € 59 620 € 58.834 

éJ Nieuwe infrastructuur 
Kapitaallasten € 13.086 € 8.120 € 8120 € 618072 € 910.527 e 910.527 
Kapitaallasten eenmalige investeringen e - € 53.688 £ 60.196 € 194.182 € 194.182 € 181 096 

±4 Ovende kosten 
Bijz.toelagen BERM-gemeenten e 60.820 € 61.518 € 54 006 € 54 006 € 54 006 € 54 006 

Totaal taste n 4.034.930 5.177.872 5.219.799 5.882 652 6.056.575 5.977.270 

Baten 
±1 Exoioitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur 

Oude infrastmctuur e - e -
Dienstveriening derden/toekomstige deelnemers € 36.246 € 35.000 E 35.000 € 35.000 e 35.000 35.000 

Kosten voor bedriifsvoerina 
Kosten Personeel Primair Proces € 229.246 e 190.000 € 191 900 € 191.900 e 191 900 € 191 900 
Directe Materiële Productiekosten € 2.163 € -
Kosten bedrijfsvoering en onderst.processen e -
Materiele Overiiead € 300 

Totaal baten 267.955 225.000 226.900 226.900 226.900 226.900 1 

Saldo lasten en baten 3.766.975 4952.872 4 992.899 5.655.752 5.829.675 5.750.370 

Bijdrager) gemeenten 
Bergen op Zoom e 1 194.737 € 1 808 094 € 1 697 793 € 1 955 355 € 2.020.412 e 1.991.016 
Etten-Leur € 636 759 € 793.697 942.075 € 1.076.606 € 1.112.000 e 1 096 008 
Roosendaal e 1 062.537 € 1 269 869 € 1 308 919 € 1 477 408 € 1.525 349 € 1 503.687 
Moerdijk € 505.716 e 707.699 € 680.040 € 782.214 € 808.082 e 796 393 
Tholen € 367.226 e 373.513 € 364 072 € 364.170 363 832 e 363 267 

Totaal deelnemersbijdragen 3.766.975 4.952.872 4.992.899 5.655.752 5.829.675 5.750.370 

•^arvan bijdrage structurele lasten: 
Bergen op ^xxn € 1.194.737 € 1 787.658 e 1 675.320 € 1 882 860 € 1.947.918 € 1.923.407 
Etten-Leur € 636.759 € 784 104 € 929.849 € 1 037 166 e 1.072 560 e 1 059 225 
Roosendaal e 1.062.537 € 1 254.829 € 1 292 358 € 1 423.986 € 1.471.927 € 1 453 865 
Moerdijk € 505.716 € 699.080 e 671 105 € 753 388 e 779.256 € 769.510 
Tholen € 367 226 € 373.513 364 072 € 364 170 € 363.832 € 363 267 

waarvan bijdrage incidentele lasten: 
Bergen op Zoom € 20.436 € 22.473 € 72 495 € 72 495 € 67 609 
Etten-Leur e 9.593 € 12.226 € 39 441 € 39.441 e 36.783 
Roosendaal € 15.040 € 16 560 € 53 422 € 53.422 e 49.822 
Moerdijk € 8.619 e 8.936 € 28.825 € 28.825 € 26 883 
Tholen e - € - € - € - € -

Totaal 3.766.975 4.952.872 4 992 899 5.655.752 5.829.675 5.75O.370 



4 Toeliciiting op de begroting 2019-2022 

4.1 Exploitatie eigen en gezamenli jke infrastructuur 
In de begroting 2019 van ICT-WBW is voor onderhoud en exploitatie van de aanwezige infrastructuur 
de kostenraming aangehouden van de oorspronkelijke 5 deelnemers. Deze kosten lopen geleidelijk 
terug wegens aflopende contracten e.d., echter niet 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 één doorberekend worden aan de betrokken deelnemers. Het risico voor afwijkingen in de 
exploitatiekosten is voor de betreffende gemeente. Het verioop van de kosten is weergegeven in de 
onderstaande tabel. De vrijkomende ruimte zal worden ingezet voor onderhoud en exploitatie van 
de nieuwe infrastructuur. In de loop van 2019 zal worden gestart met de implementatie van de 
nieuwe infrastructuur, dit gebeurt in fasen per deelnemer. Wat dit precies gaat betekenen voor de 
kosten van de oude infrastructuur is nu nog niet in te schatten. De raming van deze kosten is nu voor 
2019 bepaald op 2/3* deel van de werkelijke kosten in 2017 en voor de Jaren daarna op 1/3* deel. 
Dit met uitzondering van Tholen om deze gemeente vooralsnog niet meedoet met de gezamenlijke 
nieuwe infrastructuur. 

iDeelnemer 2017 wrk 20 18 begr. 2019 2020 2021 2022 
Bergen op Zoom € 300.000 € 332.000 200.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 
Etten-Leur € 175.000 € 90.000 120.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 
Roosendaal € 285.000 € 165.000 € 190.000 € 95.000 € 95.000 95.000 
Moerdijk € 130.000 85.000 90.000 € 50.000 € 50.000 50.000 
Tholen € 70.000 € 85.000 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000 
Totaal € 960.000 e 757.000 r 

e 
670.000 € 375.000 € 375.000 'c 375.000 

4.2 De kosten voor bedri j fsvoering 
De kosten voor de bedrijfsvoering bestaan uit: 

• personeelskosten (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 37,06 FTE toe te rekenen aan de bedrijfsvoering voor de ICT-
ondersteuning aan de deelnemers. 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. 2018 met 1%, hoewel er nog geen nieuwe CAO-afspraken zijn 
voor 2019 en verder. Als de definitief overeengekomen CAO-aanpassing een bijstelling van de 
ramingen betekent, zal dit via een begrotingswijziging worden voorgelegd. 
Voor opleidingskosten is in de begroting 3% van de loonkosten aangehouden. Ten opzichte van 2018 
zijn de algemene personeelskosten en de kosten voor mobiliteit/loopbaanontwikkeling met 1,6% 
verhoogd i.v.m. indexering (conform de Kadernota 2019). 
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Begrotingsposten 2018 2019 2020 2021 2022 
Kosten personeel primair proces e 2.820.166 e 2.938.722 € 2.869.197 € 2.807J97 € 2.745.597 

Omvang formatie (Inclusief vacatures) 37,06 fte 37,06 fte 36,06 fte 35,06 fte 34,06 fte 
Salariskosten (vest en inhuur) € 2.409.227 € 2.519.103 e 2.451.603 € 2.391.603 € 2,331.603 

Opleidingskosten € 72.222 € 77.193 € 75.168 € 73.368 e 71.568 

Algemene personeelskosten (inclusief reiskst.) € 125.449 € 127.025 € 127.025 € 127.025 e 127.025 

Inhuur personeel (bij ziekte en tbv derden) € 213.268 € 215.401 € 215.401 € 215.401 € 215.401 

De kostenstijging in 2019 ten opzichte van 2018 is grotendeels een gevolg van de cao-aanpassing die 
in 2017 en 2018 is doorgevoerd. Daarnaast is gerekend met de actuele werkgeverslasten, zoals 
pensioenpremie. Voor de periode 2019-2022 zal de formatie van ICT WBW grotendeels worden 
ingevuld met vaste medewerkers. Daarbij zal er in samenhang met nieuwe ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld bij de aansluiting van nieuwe deelnemers of eventuele outsourcing van (delen van) de 
nieuwe infrastructuur, gestreefd worden naar een flexibele schil van 10% van de loonkosten (wel 
binnen de bestaande salarisramingen). 

Besparing op personeelskosten 
Vanaf 2020 is een besparing op personeelskosten berekend, van respectievelijk € 67.500 (2020), 
€ 127.500 (2021) en € 187.500 (2022). Dit is een gevolg van efficiencyvoordelen die samenhangen 
met de implementatie van de nieuwe infrastructuur. 

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 voor het jaar 2019 worden begroot op € 81.587 per jaar. Dit budget is verlaagd ten 
opzichte van 2018, omdat in 2018 hierin een tijdelijk budget voor organisatie-ontwikkeling was 
opgenomen van € 15.135. 
Daarnaast is ten opzichte van 2018 een inflatiecorrectie van 1,6% toegepast (conform de Kadernota 
2019). 

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

Personele Per 100 Formatie per In begroting 
Overheadkosten fte 01-01-18 = opgenomen 

37,06 fte 
Financiën 2 0,74 €61.758 
P&O/ salarisadm. 2 0,74 €61.758 
DIV 0,45 0,167 € 10.902 
Communicatie € 5.503 
Facilitair Via werkplekprijs 
Secretariaat Onderdeel vaste formatie 
Inkoop €33.138 

Voor de personele ondersteuning geldt dat de ICT-samenwerking deze zoveel als mogelijk afneemt 
van gastgemeente Moerdijk. Ten opzichte van 2018 is een indexering van 1% (gebaseerd op de 
Kadernota 2019) toegepast op de bovenstaande onderdelen. Het totaalbedrag komt daarmee op 
€ 173.059. 
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Materiële overhead en Indirecte kosten 
Dit betreft de kosten voor huisvesting en het inrichten van een ICT werkplek. Deze kosten worden 
begroot op € 181.988. 

Begrotingsposten 2018 2019 2020 2021 2022 
Materiële overhead/ indirecte kosten € 177.374 € 181.988 € 181.988 € 181.988 181.988 

Huisvesting: huur en servicekosten € 108.902 € 110.647 € 110.647 € 110.647 € 110.647 
(€3.297 per werkplek) 
Huisv/esting: ICT werkplek € 68.471 € 71.341 € 71.341 € 71 341 € 71.341 
(€1.925 per werkplek) 

De kosten voor huisvesting (€ 3.297 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 (€ 1.925 per werkplek) bevatten de aanschaf van de 
werkplekcomputer (laptop, vaste PC), randapparatuur, kantoorautomatisering en servers en 
componenten. 
De bedragen per werkplek zijn met 1,6% geïndexeerd t.o.v. 2018 (conform de Kadernota 2019). 
Gerekend is met 37,06 werkplekken (gebaseerd op het aantal fte per 1 Januari 2019). 

Als posf onvoorzien geldt voor 2019 een bedrag van € 51.355 per Jaar. Dit is 1% van het 
begrotingstotaal. 

4.3 Kapitaallasten inf rastructuur 

4.3.1 Bestaande infrastructuur 
Door de in 2016 en 2017 opgelopen vertraging bij de investeringen in de nieuwe infrastructuur zullen 
nog investeringen noodzakelijk zijn in de oude infrastructuur om de continuïteit en veiligheid van de 
technische infrastructuur te garanderen. ICT WBW inventariseert in overieg met de deelnemers waar 
maatregelen noodzakelijk zijn. Deze noodzaak zal zich met name nog kunnen voordoen in 2018, maar 
ook nog in 2019, omdat in dat Jaar de nieuwe infrastructuur niet direct bij alle deelnemers zal kunnen 
worden geïmplementeerd, dit zal dooriopen tot in het jaar 2020. 
Uitgangspunt is dat de kosten van de te treffen maatregelen en voorzieningen voor rekening zijn van 
de betreffende gemeente; ook de eigendom ligt bij die gemeente. De kosten (investeringen en 
exploitatie) van eventuele maatregelen of voorzieningen zijn daarom niet in de begroting 2019 
opgenomen. 

4.3.2 Nieuwe infrastructuur 
Medio 2017 is door het bestuur de sourcingstrategie vastgesteld, waarbij ook een voorlopige 
doorrekening is gemaakt van het gekozen scenario. De financiële effecten hiervan zijn nog niet in 
deze meerjarenbegroting verwerkt. In 2018 zal de Europese aanbesteding van de nieuwe 
infrastructuur worden voorbereid en gestart. Na afronding van de aanbesteding in de loop van 2019 
zal duidelijkheid ontstaan over de totale kosten en de vertaling daarvan naar de deelnemers. In deze 
begroting 2019-2022 is vooriopig nog uitgegaan van de investeringen die zijn gebaseerd op de 
businesscase uit 2015. De kapitaallasten en exploitatiekosten daarvan zijn nu verdeeld op basis van 
het aantal accounts. De verdeling straks van de kosten van de nieuwe infrastructuur zal meer 
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gebaseerd zijn op de werkelijke afname en verbruik van elke deelnemer. Dit zal tot verschuivingen in 
de kostenverdeling leiden. 
De uiteindelijke besluitvorming over de nieuwe infrastructuur zal plaatsvinden via een apart 
bestuursvoorstel met een begrotingswijziging. 

Zoals hiervoor gemeld is in deze begroting is nog uitgegaan van het investeringsplan, dat is 
gebaseerd op de in 2015 vastgestelde businesscase. Ten opzichte van het investeringsoverzicht in de 
begroting van vorig Jaar, zijn investeringsbedragen nu één Jaar doorgeschoven, vanwege de 
vertraging die in 2016/2017 is ontstaan. Daarnaast is toegevoegd de vervanging van de laptops voor 
het personeel van ICT WBW die in 2014 zijn aangeschaft. De afschrijvingstermijn daarvoor is nu 
gesteld op 3 jaar. 

lomschri jv ing van de investering Totaal 
2016 

werkelijk 
2017 

werkelijk 2018 2019 2020 2021 2022 

Nieuwe ICT-infrastructuur 3.859.104 40.000 2.784.104 1.035.000 

Nieuwre ICT-infrastructuur (eenmalige kosten) 1.310.000 64.459 32.056 200.000 660.000 303.4Ö5 50.000 

Aanvullende investeringen: 

Centrale witi-infrastructuur 126.640 126.640 

VDI voor CAD-werkplekken 195.906 195.906 

Investeringen werkomgeving ICT WBW: 

Vervangen laptops 62.500 66.500 

Totaal 5.491.650 64.459 32.056 240.000 3.829 150 1.338,485 ' 0 116.500 

De investeringsbedragen genoemd in de Jaarschijf 2019 worden geacht te zijn beschikbaar gesteld, 
bij het besluit tot vaststelling van deze begroting 2019-2022. 
Uitgangspunt is dat de kapitaallasten van de investeringen worden verwerkt in de begroting in het 
jaar volgende op het jaar waarin de investering is gedaan. Zie ook hoofdstuk 2.3 Parameters. Op basis 
hiervan zijn de kapitaallasten nu als volgt geraamd. 

Kapitaallasten 2018 2019 2020 2021 2022 
Nieuwe infrastructuur 19.593 68.316 832.983 1.104.709 1.091.623 
Werkplekken ICT WBW 20.012 19.445 21.042 21.042 21.042 

In de tabel op blz.9 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 2017 tot en met 2020 en worden afgeschreven in 5 
Jaar. De kapitaallasten m.b.t. de werkplekken van ICT WBW (aanschaf laptops) worden gedekt uit 
het ICT-budget per werkplek (tabel bovenaan blz.12) en zijn dus niet apart zichtbaar in de 
begrotingscijfers op blz.9. 
Overigens moet er rekening mee gehouden worden dat de nieuwe infrastructuur straks niet door ICT 
WBW zelf aangeschaft zal worden, maar via een lease- of huurconstructie wordt afgenomen. 
De ramingen in de huidige begroting voor kapitaallasten en exploitatiekosten nieuwe infrastructuur 
kunnen hiervoor dan als dekking worden ingezet. 

4.3.3 Overige investeringen 
In de loop van 2017 zijn besprekingen gestart met mogelijke nieuwe deelnemers. Formele 
besluitvorming over toetreding zal in de loop van 2018 plaatsvinden. Eventuele toetreding van een of 
meer deelnemers kan het noodzakelijk maken dat extra investeringen nodig zijn in de loop van 2018 
of 2019. Uitgangspunt is dat de kosten hiervan voor rekening komen van de nieuwe deelnemers. De 
financiële gevolgen zullen via een begrotingswijziging aan het bestuur ter besluitvorming worden 
voorgelegd. 
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4.3.4 Bijzondere toelagen 
Per 1 Januari 2016 zijn alle vaste ICT-medewerkers van de 4 gemeenten geplaatst in de nieuwe 
organisatie op een functie uit het functieboek. Bij een aantal medewerkers is sprake van een 
garantie- of uitloopschaal, die uitgaat boven de functieschaal waarin men nu geplaatst is. 
Uitgangspunt van het sociaal plan is dat deze meerkosten door ICT WBW 1-op-l worden 
doorberekend aan de betrokken deelnemers. Voor 2019 kunnen deze kosten als volgt worden 
geraamd. 

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

Bergen op Zoom 2 € 13.860 
Etten-Leur 2 € 14.745 
Roosendaal 3 € 25.401 
Moerdijk 0 € 0 
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5 Verrekening van de kosten met de deelnemers 

5.1 Verdeelsleutels 

Voor de dekking van de uitgaven in de begroting is ICT WBW voor het grootste deel afhankelijk van 
bijdragen van de deelnemers. De kosten van de dienstveriening 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 voor 2019 en verder uitgegaan van de 
volgende verdeelsleutels: 

• Aantal accounts 
• Uren besteed aan projecten 
• Aantal applicaties (met een wegingsfactor) 

De laatstgenoemde verdeelsleutel is nieuw t.o.v. de begroting 2018 en is aangekondigd in de 
Kadernota 2019. Deze verdeelsleutel moet leiden tot een verdere verfijning van de kostenverdeling 
aansluitend op het principe "de vervuiler betaalt". 

5.1.1 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 iemand kan inloggen in ADS of Exchange wordt die meegeteld als account 
• Leveranciersaccounts 

Dit borgen we in de Active Directory door per gebruiker het type op te nemen. De meting wordt 
uitgevoerd op 1 februari voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. Alleen gebruikers die in de 
voorgaande 90 dagen ingelogd zijn worden meegeteld. Indien al zeker is dat zich belangrijke 
wijzigingen zullen voordoen in de aantallen dan kan een afspraak over een correctie gemaakt 
worden. 

Deze verdeling wordt gebruikt voor de begroting én rekening van dat Jaar. 

In de begroting 2019-2022 is gerekend met de volgende aantallen: 

Deelnemer Accounts Procentueel 
Bergen op Zoom 840 33,94% 
Etten-Leur 457 18,46% 
Roosendaal 619 25,01% 
Moerdijk 334 13,49% 
Tholen 225 9,09% 
Totaal 2.475 100,00% 

Deze verdeelsleutel is van toepassing op alle kosten met uitzondering van de exploitatiekosten van 
de oude infrastructuur, de kosten van uren besteed aan projecten en van de kosten van de 
bijzondere toelagen. De exploitatiekosten van de oude infrastructuur worden 1-op-l doorberekend 
aan de betreffende deelnemers; ook eventuele investeringen in de 'eigen' infrastructuur. 

15 



5.1.2 Projecten en niet-standaardwijzigingen 
Het grootste deel van de beschikbare uren wordt door ICT WBW besteed aan het beheren van de 
ICT-infrastructuur. Het resterende deel wordt besteed aan veranderen en innoveren in de vorm van 
projecten en niet-standaardwijzigingen. Als gangbare verdeling wordt voor beide taken een 
verhouding van 80:20 aangehouden. 
Uitgangspunt van deze verdeelsleutel is dat de uren die aan projecten worden besteed over de 
deelnemers worden verdeeld op basis van de werkelijke afname. 
In de jaarrekening wordt de werkelijke afname als verdeelsleutel aangehouden. In de loop van het 
begrotingsjaar zal de werkelijke afname al gemonitord en bewaakt worden. 
Als in een bepaald jaar de totaalafname van de gemeenten minder is dan de beschikbare uren, dan 
wordt het verschil gedekt door de deelnemers op basis van het aantal accounts. 
Omdat op dit moment geen inschatting van de afname in 2019 is te maken worden in deze begroting 
de kosten van de projectcapaciteit verdeeld op basis van de accounts, zoals vermeld in 5.1.1. 

5.1.3 Aantal applicaties (met wegingsfactor) 
Deze verdeelsleutel zal toegepast worden op het deel van de bedrijfsvoeringskosten (onderdeel 4.2 
van de begroting) dat toegerekend kan worden aan het beheer van de applicaties die bij de 
deelnemers in gebruik zijn. De inventarisatie en weging van de applicaties (licht, gemiddeld en zwaar) 
is op dit moment nog niet afgerond, zodat deze verdeelsleutel voor 2019 en verder nog niet in de 
kostenverdeling is toegepast. In afwachting daarvan zijn de bedrijfsvoeringskosten verdeeld op basis 
van het aantal accounts, zoals vermeld in 5.1.1. 

5.2 Verrekening van de kosten in 2019 
Op basis van de diverse verdeelsleutels is de volgende verdeling gemaakt voor 2019. De kosten van 
ICT WBW en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers hebben volledig betrekking op taakveld 
0.4 Overhead. 

Kostenverdeling 20-19 Totaal Bergen op Zoom Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen 
Exploitatie ICT infrastructuur: 
> oude infrastructuur € 670.000 € 200.000 € 120.000 € 190.000 € 90.000 € 70.000 
> nieuwe infrasfructuur € 965.787 € 360.560 e 196.162 € 265.699 € 143.366 

Bedrijfsvoeringskosten € 3.234.791 € 1.097.868 € 597.293 € 809.024 € 436.533 € 294.072 

Kapitaallasten nieuwe infrastructuur € 8.120 € 3.032 € 1.649 € 2.234 € 1.205 
Kapitaallasten eenmalige investeringen € 60.196 € 22.473 € 12.226 € 16.560 € 8.936 

Bijz.toelagen BERM-gemeenten € 54.006 € 13.860 € 14.745 € 25.401 € 

Totaal € 4.992.899 € 1.697.793 € 942.075 C 1.308.919 e 680.040 € 364.072 

5.3 Wijze van doorberekening 
Jaariijks 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. Zodra bekend is 
welke deelnemers aan ICT WBW zullen toetreden zal via een afzonderiijk bestuursvoorstel of de 
bestuursrapportage met een begrotingswijziging de begrotingstekst en berekeningen daarop worden 
aangepast. 
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6 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 

6.1 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. Deze inventarisatie is tot nu toe nog niet uitgevoerd, deze zal in 2018 
opgezet gaan worden. Om rekening te houden met onverwachte of onvoorziene omstandigheden is 
een post onvoorzien van € 51.355 als algemeen risicobudget in de begroting 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 WBW. 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 nieuwe apparatuur en de daarop aanwezige 
data e.d. 

Contracten en verplichtingen 
De lopende onderhoudscontracten van de deelnemende gemeenten zullen daar waar het voordelen 
oplevert overgenomen worden door ICT WBW. De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn 
opgenomen in de exploitatiekosten van de oude infrastructuren. Bij het daadwerkelijk omzetten van 
de contracten zal blijken ofde 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 
€ 23.500. 

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. 
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 
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fungeren de deelnemers als achtervang voor het opvangen van financiële tekorten. Dit risico dienen 
zij dus zelf af te dekken. 

Financiële kengetallen 
In het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) is bepaald dat 
gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen in de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing in zowel de Jaarrekening als in de meerjarenbegroting een set van vijf financiële 
kengetallen dient op te nemen. 
Dit zijn kengetallen voor: de netto schuldquote, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, 
grondexploitatie en belastingcapaciteit. De laatste twee zijn voor de GR ICT WBW niet van 
toepassing. 
Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting 
of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. 

Kengetallen 
Jaarrek. 

2017 
Begroting 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 

Netto schuldquote 1,49% 71,97% 76,74% 77,20% 57,65% 40,31% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 

Solvabiliteitsratio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Structurele exploitatieruimte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Netto schuldquote 
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke 
regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en 
de aflossingen op de exploitatie. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter. 
Het oplopen van de netto schuldquote vanaf 2018 geeft aan dat ICT WBW geldleningen zal moeten 
gaan afsluiten om de investeringen in de nieuwe infrastructuur te kunnen bekostigen. Dit is alleen 
het geval als ICT WBW zelf investeert; ingeval van lease van de nieuwe infrastructuur zal de netto 
schuldquote een ander beeld geven. 

Solvabiliteitsratio 
Het kengetal solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin een gemeenschappelijke regeling in 
staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het 
eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe beter. 
De solvabiliteitsratio van 0% geeft aan dat ICT WBW geen eigen vermogen heeft. 
In het geval van de GR ICT WBW is beslist dat deze geen reserves mag opbouwen. De deelnemende 
gemeenten staan volledig garant voor de kosten van (eventuele) tegenvallers. Een positief dan wel 
negatief resultaat wordt verrekend met de (voorschotbedragen van de) deelnemende gemeenten. 

Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid 
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger 
zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in 
evenwicht zijn. 
De uitkomst van 0% geeft aan dat de structurele baten en lasten in evenwicht. Dit is een gevolg van 
de financieringsconstructie die ICT WBW hanteert. De deelnemende gemeenten staan garant om alle 
kosten (dus ook eventuele tekorten) van ICT WBW af te dekken. Is er sprake van een overschot dan 
wordt dit ook verrekend met die deelnemers. 
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6.2 Bedri j fsvoering 
Deze paragraaf heeft als doel inzicht te verschaffen in de stand van zaken en de beleidsvoornemens 
ten aanzien van de bedrijfsvoering in 2019 en verder. 

Personeel en organisatie 
Van de formatie is 37,06 fte toe te rekenen aan de bedrijfsvoering voor de ICT ondersteuning aan de 
deelnemende gemeenten. Uitgangspunt is dat alle functies worden ingevuld door vaste 
medewerkers. Bij het opstellen van deze begroting was er een vacatureruimte van 7,5 fte. 
Voor opleidingen is Jaariijks een budget beschikbaar van 3% van de loonkosten. 
Voor de functiebepaling en -waardering wordt het systeem HR21 toegepast. 
Meer informatie over de personeelskosten is opgenomen in paragraaf 4.2. 

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. In 2016 is voor de 
komende 3 Jaren een overeenkomst gesloten met BakerTillyBerk voor het uitvoeren van de Jaariijkse 
controle, tegen een vergoeding van € 12.500 per Jaar. 

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 2019. Er zal zoveel mogelijk 
gebruik worden gemaakt van de systemen en applicaties die hiervoor in Moerdijk reeds beschikbaar 
zijn. 
In 2017 is door BDO Accountants & Belastingadviseurs onderzocht wat de invoering van de 
vennootschapsbelastingplicht (vpb) betekent voorde ICT-samenwerking. 
BDO heeft geconcludeerd dat de activiteiten van ICT WBW niet kwalificeren als onderneming in 
fiscale zin. Dit standpunt is besproken met de Belastingdienst. Eind 2017 heeft de Belastingdienst 
besloten en meegedeeld dat ICT WBW voor de komende periode niet belastingplichtig is voor de 
Vpb. Indien er wijzigingen komen in de bedrijfsvoering of in de relatie met deelnemers of derden dan 
kan dit standpunt worden herzien. 

Inkoop en aanbesteding 
Voor de exploitatie-uitgaven en investeringen is de gebruikelijke wet- en regelgeving van toepassing. 
Voor de expertise op dit terrein zal in het algemeen gebruik worden gemaakt van de diensten van 
Stichting Inkoopbureau West-Brabant. Voor de aanbesteding van de nieuwe infrastructuur zal een 
een bureau met expertise in ICT worden ingeschakeld. In de begroting is een budget van afgerond 
€ 33.000 opgenomen voor inkooptrajecten. 

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen  

ICT-apparatuur 
De omvang van de kapitaalgoederen van de ICT WBW is momenteel nog beperkt. Alle bestaande 
hardware en randapparatuur blijft in eigendom bij de deelnemende gemeenten. ICT WBW neemt 
deze niet over. Indien dit voordelen oplevert zullen onderhoudscontracten worden overgenomen 
door ICT WBW. 
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In de loop van 2019 zullen door ICT WBW de eerste investeringen worden gedaan in de nieuwe 
infrastructuur. 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. 

6,4 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. Voor 
ICT WBW is geen afzonderlijk treasury-statuut vastgesteld. De regels die gelden voor het aantrekken 
van financieringsmiddelen zijn opgenomen in de Financiële verordening (artikel 9). 
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