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 Raadsmemo 

Datum:  28 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Jaap de Jonge, Facilitaire zaken  

Onderwerp:  Rapportage ICT-benchmark 

 

1. Aanleiding 

Bij de behandeling van de kadernota 2014 in de raadsvergadering van 2 juli 2013, is besloten 

tot incidentele aanvullende stortingen in de egalisatiereserve ICT. Hierbij is toegezegd om een 

aanvullend inzicht te bieden in de ICT-kosten van de gemeente, door een benchmark-onder-

zoek te laten uitvoeren. In bijlage treft u de resultaten van dit benchmark-onderzoek aan. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het benchmark-onderzoek is uitgevoerd door het bureau M&I-partners. Dit bureau voert de 

afgelopen tien jaar jaarlijks een ICT-benchmark-onderzoek uit onder gemeenten. Deze bench-

mark is door de VNG gewaardeerd met het keurmerk voor benchmarks. 

 

Voor het onderzoek zijn alle kosten die de gemeente Hof van Twente heeft gemaakt voor 

boekjaar 2012 geïnventariseerd en aan M&I-partners gerapporteerd volgens een gestandaar-

diseerde indeling. Na validatie heeft M&I-partners de gegevens van onze gemeente verge-

leken met de gegevens van de andere deelnemende gemeenten en hierover gerapporteerd. 

 

Om de cijfers vergelijkbaar te maken is voor de kosten die samenhangen met ICT-investe-

ringen een aanvullende calculatie uitgevoerd. Onze gemeente financiert ICT-investeringen uit 

een egalisatiereserve, maar schrijft hier boekhoudkundig niet op af. Daardoor zijn in de 

exploitatiebegroting geen kosten opgenomen voor afschrijvingen. Deze methodiek is niet 

gangbaar bij andere gemeenten: daar wordt wel op investeringen afgeschreven. Om de kosten 

vergelijkbaar te maken, zijn de ICT-investeringen van de Hof van de voorgaande zeven jaar 

geanalyseerd. Per soort investering is een gangbare afschrijvingstermijn bepaald en hiermee 

zijn voor boekjaar 2012 fictieve afschrijvingsbedragen berekend. Op deze manier is het totale 

kostenniveau vergelijkbaar gemaakt met andere gemeenten. 
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Het resultaat van de vergelijking met andere gemeenten is te vinden in de bijlage vanaf 

hoofdstuk 2. “Basiskengetallen”. 

 

In de vergelijking vallen de volgende punten op: 

1. De totale ICT-kosten voor de Hof bedragen € 52,- per inwoner. Het gemiddelde van de 

benchmark is € 73,- per inwoner. De kosten in de Hof zijn dus 29% lager dan gemiddeld en 

hiermee zit de Hof bij de laagste 25% van alle deelnemende gemeenten van de afgelopen 

negen jaar. 

2. Van de totale ICT-kosten zijn bij de Hof de kosten voor software relatief hoog (43% van het 

totaal t.o.v. 29% in de benchmark). Daar staat tegenover dat de kosten voor personeel 

relatief laag zijn bij de Hof (32% t.o.v. 45%). De kosten van de infrastructuur (servers, 

werkplek, e.d.) ligt wel op gemiddeld niveau. 

3. De formatie voor gegevensbeheer is bij de Hof relatief hoog, de formatie voor functioneel 

beheer is daarentegen relatief fors lager dan het gemiddelde uit de benchmark. 

3. Conclusie 

Wanneer de totale ICT-kosten van onze gemeente worden vergeleken met andere 

gemeenten, blijkt dat we een substantieel lager kostenniveau hebben: namelijk 29% lager dan 

gemiddeld.  

 

Doordat de Hof de afgelopen jaren aanvullende stortingen in de egalisatiereserve I&A heeft 

gedaan, lijkt het alsof de kosten uit de hand liepen; de benchmark corrigeert dit beeld. Niet de 

ICT-kosten waren te hoog maar de egalisatiereserve I&A is te laag. 

 

De uitgaven aan ICT zijn zo laag dat M&I-partners waarschuwt voor het bereiken van een 

kritieke ondergrens. De Hof heeft een stevige ambitie voor de toekomst waarbij de rol van ICT 

niet onderschat mag worden. De boodschap van M&I-partners wordt in de organisatie 

opgepakt. Hierbij wordt het huidige beleid en het ICT-kostenniveau nauwlettend in de gaten 

gehouden en geëvalueerd. 

 

 

 

 


