
 
 

 Raadsmemo 

Datum:  25 juni 2013 

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:  Onderbouwing van gevraagde toevoeging aan egalisatiereserve I&A 

 

1. Aanleiding 

In de toezeggingen die zijn gedaan in de vergadering van de Commissie Algemeen d.d. 11 juni 

2013, is het volgende punt opgenomen: 

“Onderbouwing toevoeging 2 x € 160.000,-- aan egalisatiereserve I&A verbeteren incl. moge-

lijkheden benchmark kosten I&A. Onderbouwen waarom kosten als autonome ontwikkeling zijn 

opgevoerd.” 

In deze memo wordt ingegaan op deze punten. Hierbij wordt vooraf de kanttekening gemaakt 

dat de kosten niet als autonome ontwikkeling zijn opgevoerd, maar als nieuw beleid. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Algemene onderbouwing van ICT-investeringen 

Het is begrijpelijk dat de raad zich kritisch opstelt bij de verantwoording van geld dat wordt 

gebruikt voor ICT-investeringen. Het gaat hierbij om investeringen in bedrijfsmiddelen en 

daarvoor hoort te gelden dat er een goede zakelijke onderbouwing voor is. Nut en noodzaak 

moeten vooraf vaststaan, een investering moet een zodanig rendement opleveren dat het een 

verantwoorde keuze is om hem te doen.  

 

Een deel van de ICT-investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan, zijn veroorzaakt door 

regelgeving vanuit de rijksoverheid. De rijksoverheid stuurt daarbij op een uitvoering waarbij 

het voor een gemeente onontkoombaar is om daar ICT-voorzieningen voor in te stellen. Een 

voorbeeld daarvan is de wetgeving rondom ruimtelijke plannen. In die gevallen waar onze 

gemeente door regelgeving op rijksniveau ‘gedwongen’ is om ICT-voorzieningen te creëren, is 

het uiteraard zo dat gezocht wordt naar een oplossing die kosteneffectief is. 

 

Voor een belangrijk deel zijn ICT-investeringen het gevolg van keuzen die door het eigen 

beleid worden bepaald. De gemeentelijke organisatie ‘drijft’ in de uitvoering van haar taken 

vooral op informatieverwerking. Investeringen in ICT-voorzieningen maken het mogelijk om 

een kwantiteit en kwaliteit van taakuitvoering te realiseren, die zonder deze investeringen in 

het geheel niet of niet kosteneffectief kunnen worden uitgevoerd. Het kunnen beschikken over 

adequate ICT-voorzieningen, vormt een communicerend vat met de omvang van de personele 

sterkte. Zonder goede ICT-voorzieningen, is voor het realiseren van dezelfde hoeveelheid- en 



- 2 - 

kwaliteit werk, méér personeel nodig. Een beslissing om te kiezen vóór een ICT-investering ligt 

voor de hand als de kosten daarvoor lager zijn dan de alternatieve uitvoeringskosten 

(personeelskosten) die ermee kunnen worden voorkomen. De toenemende inzet, rol en belang 

van ICT-voorzieningen voor organisaties vormen een globale, groeiende en onomkeerbare 

trend. In de besteding van middelen aan ICT-investeringen, maakt de organisatie daarbij 

bewuste keuzes. Voor iedere ICT-investering is een gedegen zakelijke rechtvaardiging nodig 

en voor iedere ICT-investering is een collegebesluit noodzakelijk. De organisatie is er op 

gefocust om hier terughoudend en kostenbewust in te zijn en geen investeringen te doen die 

niet ergens ‘terugverdiend’ kunnen worden. 

 

Onderbouwing van noodzaak voor additionele middelen 2013 t.m. 2015 

In het kader van de 2e berap 2012 is  afgesproken om de door de afdelingen gewenste ICT 

investeringen voor 2013 en 2014 in beeld te brengen. Ook is afgesproken om de investeringen 

die door programma ‘Antwoord’ noodzakelijk worden geacht, zo nauwkeurig mogelijk in kaart 

te brengen. Deze activiteiten zijn conform afspraak uitgevoerd. Begin 2013 is de vraag 

nogmaals bij de afdelingen neergelegd, om tussentijds veranderde inzichten in beeld te 

brengen. Dit leverde een beperkte uitbreiding op van de wensenlijst . Van de aanvragen zijn  

nut en noodzaak vastgesteld, ze zijn geclassificeerd en de prioritering in de tijd is bepaald. Het 

resultaat staat vermeld in het volgende overzicht. 
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De prioritering is met de grootst mogelijke  financiële terughoudendheid uitgevoerd en voor 

2013 zijn alleen de hoogst noodzakelijke investeringen gepland. Voor bijvoorbeeld ‘Upgrade 

Stroomlijn’ bestaat er op dit moment al een risico voor de onderhoudbaarheid door de 

leverancier en een risico dat kadasterinformatie niet actueel kan worden gehouden.  

 

In aanvulling  op de prioritering  is door FiZa samen met I&A het investeringspatroon tussen 

2005 en 2012 geanalyseerd. Het gedetailleerde overzicht hiervan is opgenomen in bijlage 1: 

Overzicht ICT investeringen 2005 t/m 2012.  Hieruit blijkt dat het gemiddelde geïnvesteerde 

bedrag ca. € 300.000 per jaar bedraagt. Hierin zijn de investeringen die binnen ‘Antwoord’ 

vallen, opgenomen. Zonder ‘Antwoord’ is het gemiddelde bedrag ca.  € 275.000 per jaar. 

  

2013 2014

Aanvragen ICT-investeringen Bedrag Classificatie

Modernisering GBA (verplicht) (PuZa) € 10.000 A € 10.000

Software verkiezingen 2014 (PuZa) € 3.000 A € 3.000

Vervanging betaalautomaten (PuZa) € 4.000 A € 4.000

Aanpassingen Dezta (REO) € 10.000 A € 10.000

Aanpassingen Key2Datadistributie / Neuron BAG (FiZa) € 10.000 A € 10.000

Doorontwikkeling Key2Financien (FiZa) € 7.500 A € 7.500

Vervanging switches (FaZa) € 54.000 B € 54.000

Vervanging UPS’en (FaZa) € 10.000 B € 10.000

Vervanging firewall (FaZa) € 10.000 B € 10.000

Migratie Oracle databases (FaZa) € 25.000 C € 25.000

Migratie Oracle Spatial tbv beheersysteem DGDialog (OW) € 5.000 D, A € 5.000

Aansluiten bij MOOR (kabels en leidingen) (OW) € 3.300 A, D, E € 3.300

Mobiele terminals OW (OW) € 10.000 D, E € 10.000

Additionele Bluebeam licenties (FiZa, OW) € 3.000 D € 3.000

Upgrade belastingpakket (FiZa) € 72.000 C, A € 72.000

Upgrade Key2jongerenmonitor (MO) € 15.000 A € 15.000

Upgrade Stroomlijn (FaZa) € 60.000 C,D, E € 60.000

Vervanging vaste telefonie (FaZa) € 10.000 B, D, E € 10.000

Mobiele handhaving (V&H) € 20.000 D € 20.000

Invoering E-hrm (P&O) € 24.000 D € 24.000

Sharepoint als organisatiebreed samenwerkingsplatform (FaZa) € 15.000 D € 15.000

Koppeling afsprakensysteem G-BOS en Key2datadistributie (PuZa) € 1.750 E € 1.750

Subtotaal € 382.550 € 164.800 € 217.750

Investeringen binnen 'Antwoord'

Aanschaf en implementatie van een 'broker' € 30.000 D, E € 30.000

Aanpassingen/uitbreidingen functionaliteit e-formulieren € 20.000 D, E € 20.000

Implementatiebudget zaakgericht werken € 20.000 D, E € 20.000

Aansluiting e-herkenning tbv bedrijven € 10.000 E € 10.000

Aansluiting basisregistratie bedrijven NHR € 10.000 A, E, D € 10.000

Koppeling zaakysteem TESZ en vergunningensysteem Squit € 10.000 D, E € 10.000

Koppeling zaakysteem TESZ en wiz-systeem GWS4ALL € 10.000 D, E € 10.000

Aanschaf/realisatie 'Digikoppeling' € 20.000 A € 20.000

Realisatie 'persoonlijke gemeentelijke internetpagina' (burgers/bedrijven)€ 20.000 E € 20.000

Koppeling zaakysteem TESZ en Key2financiën € 10.000 D € 10.000

Koppeling zaakysteem TESZ en Belastingpakket € 10.000 D, E € 10.000

Ontsluiten van geo-informatie op de website € 20.000 E € 20.000

Aanschaf Lync-licenties tbv telefonie € 20.000 D, E € 20.000

Subtotaal € 210.000 € 110.000 € 100.000

Totaal € 592.550 € 274.800 € 317.750

Classificatie

A - borging wettelijke taken

B - borging storingsvrije infrastructuur

C - borging onderhoudbaarheid door leverancier

D - realisatie efficiency

E - verbetering dienstverlening
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Als het ICT-voorzieningenniveau op een vergelijkbaar peil gehouden moet worden, betekent 

dit dat eenmaal gedane  ICT investeringen gemiddeld om de 4 á 6 jaar terugkomen. Hieruit 

vloeit voort dat bij een sober (her)investeringsregime de verwachting is dat tussen 2014 en 

2015 gemiddeld € 250.000 per jaar aan middelen benodigd is. De invloed van de investeringen 

in het kader van ‘Antwoord’ valt hier buiten. 

 

Bij doorrekening van deze cijfers blijkt dat in de jaren 2013 tot en met 2015 een totale extra 

storting van € 375.000 nodig is, om de stand van de investeringsreserve positief te houden. 

Deze doorrekening staat in onderstaande tabel vermeld. 

 

Meerjarige prognose egalisatiereserve I&A 
 

         2013 2014 2015 

S
 

Stand 1-1   144.404  
       

3.553  
       

5.971  

Rentetoevoeging 3% 
       

4.332  
          

107  
          

179  

Jaarlijkse storting   202.311    202.311    202.311  

Extra benodigde storting 
     

55.000    160.000    160.000  

O
 

Bestaande kredieten I&A plan 
  

202.694- 
  

100.000- 
    

97.839- 

Korting upgrade protection 
    

20.000- 
    

20.000-   

Aanpassing website 
    

15.000- 
    

15.000- 
    

15.000- 

RIS Gemeenteoplossingen *1   
     

25.000    

Nieuwe aanvr. I&A plan 2013 
  

164.800-     

  

Nieuwe aanvr. I&A plan 2014 ev   
  

250.000- 
  

250.000- 

  Stand 31-12 
       

3.553  
       

5.971  
       

5.622  

      

Zelfs zonder ‘Antwoord’ is de huidige jaarlijkse storting in de investeringsreserve niet 

toereikend. Dit is het gevolg van het toenemende belang en de groeiende rol van ICT binnen 

de bedrijfsvoering en bij de uitvoering van gemeentelijke taken. In de jaren 2005 tot 2008 

bedroeg de structurele storting jaarlijks € 200.000. Jaarlijks bleek in die periode dat de storting 

niet toereikend was en met incidentele stortingen moest worden aangevuld. Gemiddeld 

genomen bedroeg de totale storting in die jaren € 287.500 per jaar. In 2009 is besloten de 

jaarlijkse structurele storting te verhogen naar € 250.000. Om dekking te vinden voor 

structurele kosten voor Centric en Microsoft software, is de storting weer afgeraamd met € 

27.700 tot € 202.700.  

 

Voor 2013 bestaan de gevraagde investeringen vanuit FaZa (I&A) voor een groot deel uit 

vervangingsinvesteringen. Het niet uitvoeren van deze investeringen leidt tot toenemend risico 

op verstoring van de gemeentelijke ICT-infrastructuur. Voor een deel gaat het om upgrades die 

nodig zijn om aanspraak te kunnen blijven maken op onderhoud door de leveranciers. De 

aanvragen vanuit PuZa, FiZa  en REO zijn randvoorwaardelijk om te kunnen voldoen aan de 

wettelijke taken van de gemeente. Voor de overige investeringen geldt dat de onderliggende 

business case hetzij is gebaseerd op het realiseren van efficiency in de bedrijfsvoering, hetzij 

op verbetering van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Als de gevraagde 

middelen niet beschikbaar worden gesteld, is het enige alternatief om de investeringen te 

beperken tot de strikt noodzakelijke. Hierbij is in volgorde van belang de prioriteit: borging van 

uitvoering van wettelijke taken, het voorkomen van verstoringen in de infrastructuur en borging 

van onderhoud door leveranciers . 
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Benchmarken van ICT-kosten 

Om een referentiekader te creëren dat houvast kan bieden bij de beoordeling van de hoogte 

van de ICT-kosten van onze gemeente, is voorgesteld om ons kostenniveau te vergelijken met 

het resultaat van de ICT benchmark gemeenten.  Deze benchmark wordt jaarlijks door 

M&I/Partners uitgevoerd. Met dit bureau is contact opgenomen om de opzet en uitvoering van 

een onderzoek voor onze gemeente af te stemmen. Zo’n onderzoek behelst in grote lijnen het 

volgende: 

 M&I/Partners geeft aan hoe de verzameling van financiële data moet worden 

uitgevoerd, waarbij alle ICT-kosten worden uitgesplitst en gecategoriseerd (b.v. 

hardwarekosten werkplekken, hardwarekosten servers, softwarekosten, 

onderhoudsbedragen e.d.). 

 Vervolgens verzamelt de gemeente deze gegevens. 

 Hierna gaat M&I/Partners de gegevens in afstemming met de gemeente valideren. 

Hierbij wordt gekeken of de uitsplitsing juist is gedaan en alle relevante kosten zijn 

meegenomen. 

 Op basis van de verzamelde gegevens wordt een rapportage opgesteld, waarbij de 

kosten per categorie worden vergeleken met gegevens van andere (qua inwonertal) 

vergelijkbare gemeenten. 

 

De verwachte doorlooptijd van een dergelijk onderzoek ligt tussen de twee en drie maanden. 

3. Conclusie 

Onze gemeente voert een beleid waarin een uitgesproken focus op kostenbewustheid en 

doelmatigheid de boventoon voeren. De overtuiging bestaat dat in het uitgaven- en 

investeringspatroon op ICT-vlak zich geen zaken voordoen waarbij nut en noodzaak 

redelijkerwijs in twijfel kunnen worden getrokken. Uitgangspunt hierbij is dat ICT een belangrijk 

middel is om de taakuitvoering en bedrijfsvoering efficiënt en effectief uit te voeren. Goede 

informatievoorziening is van cruciaal belang. Eenzelfde niveau van productiviteit realiseren 

zónder de inzet van ICT is alleen mogelijk met een hogere personele bezetting tegen hogere 

kosten.  

 

De analyse van de ICT-investeringen van de laatste acht jaar en de noodzakelijk geachte 

investeringen voor de komende twee jaar, rechtvaardigen de gevraagde additionele middelen 

voor de egalisatiereserve I&A. De vergelijking met de gemeentelijke benchmark zal duidelijk 

maken hoe het kostenniveau is, in vergelijking met andere gemeenten. De verwachting die 

hierbij vooraf bestaat, is dat de vergelijking met de benchmark deze conclusie zal versterken. 

 

 

 



 
Bijlage 1: Overzicht ICT investeringen 2005 t/m 2012 

 

 

Fcl. Omschrijving Totaal Werk. Voordeel/

Raming 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 kosten Nadeel

7.990.3242 Digitalisering bestemmingsplannen 90.588       22.647    22.647    22.647    -           22.647    71.603           18.985          

7.990.3239 Invoering DIS/DMS 194.428     72.214    72.214    50.000    184.856        9.572             

7.990.3246 Aanschaf software modelmatige waardebepaling 75.000       75.000    56.890           18.110          

7.990.3248 DigiD Website digitale dienstverlening 100.000     25.000    50.000    25.000    104.408        4.408-             

7.990.3249 Aanschaf TFT-schermen 50.000       50.000    49.467           533                

7.990.3244 Gebouwenbeheerssysteem 25.638       25.638    -                 25.638          

7.990.3241 Digitaliseringsplan bouwvergunningen/deelarchieven 96.950       48.475    48.475    38.216           58.734          

7.990.3243 Vervanging soft- en hardware (2006) 299.112     99.704    99.704    99.704    320.101        20.989-          

7.990.3247 FMIS 1e fase / 2e fase 33.528       33.528    38.601           5.073-             

7.990.3250 Migratie FIS4all naar FIS@all incl. reportnet 40.000       40.000    37.997           2.003             

7.990.3251 Migratie PIMS4all naar PIMS@all 18.000       18.000    6.882             11.118          

7.990.3252 PDA's van V&H 3.940         3.940      4.008             68-                  

7.990.3253 BAG / WKPB 89.773       89.773    89.773           -                 

7.990.3254 Digitalisering akten Burgerlijke Stand 50.000       50.000    40.352           9.648             

7.990.3255 Aanschaf hardware 60.000       60.000    60.251           251-                

7.990.3256 Migratie Oracle 9 naar 10 23.000       23.000    23.501           501-                

7.990.3257 Vervanging antivirus 10.000       10.000    7.331             2.669             

7.990.3258 Aanpassingen computerruimte 10.000       10.000    10.176           176-                

7.990.3259 ICT-voorzieningen ivm Omgevingsvergunning 99.000       70.000    20.000    9.000      101.181        2.181-             

7.990.3261 Migratie PIV4all naar Key2Burgerzaken 40.000       40.000    39.632           369                

7.990.3262 Migratie BPA4all naar Key2Begraven 10.000       10.000    5.622             4.378             

7.990.3263 Migratie LLA4all naar Key2Onderwijs 13.100       13.100    11.717           1.383             

7.990.3264 Digitale belastingbalie 20.000       20.000    20.684           684-                

7.990.3265 Module onderzoek (publiekszaken) 8.500         8.500      8.692             192-                

7.990.3266 Module naturalisatie 4.000         4.000      4.024             24-                  

7.990.3267 DIS4FIS 20.000       20.000    18.620           1.380             

7.990.3268 Wabo, invoering ICT aanpassingen 40.000       40.000    27.343           12.657          

7.990.3269 Software digit. Wro 56.951       56.951    -                 56.951          

7.990.3270 Vernieuwing website 75.000       75.000    79.879           4.879-             

7.990.3271 Licenties nieuwe MS office 62.600       62.600    63.684           1.084-             

7.990.3272 Add.Windows client / server licentie 24.000       24.000    -                 24.000          

7.990.3273 V&H-milieu (Milcura Esfera) Upgrade 1.405         1.405      1.429             24-                  

7.990.3274 Koppeling GVR (BAG) met andere applicaties 25.020       25.020    27.242           2.222-             

7.990.3275 Systeem ondersteuning verkiezingen 5.410         5.410      5.504             94-                  

7.990.3276 Aanschaf constructief softwarepakket 5.000         5.000      3.652             1.348             

7.990.3277 Upgrade GWS4all 14.424       14.424    3.245             11.179          

7.990.3278 Uitbreiding virtuele omgeving 17.000       17.000    16.640           360                

7.990.3279 Vervanging Unix server 70.000       70.000    70.117           117-                

7.990.3280 Afsprakenmodule JCC 10.000       10.000    10.982           982-                

7.990.3281 Basisregistratie Grootschalige Topografie 29.953       29.953    -                 29.953          

7.990.3282 Vernieuwing intranet 5.000         5.000      7.019             2.019-             

7.990.3283 Model upgrade Verseon 22.500       22.500    2.353             20.147          

7.990.3284 Project Hof van Twente geeft antwoord (was 3260) 475.000     220.000  255.000  167.160        307.840        

7.990.3285 Smart Documents 20.436       20.436    20.436           -                 

7.990.3286 Cognos 8 25.000       25.000    25.075           75-                  

7.990.3287 Aanpassing back-up voorziening 20.000       20.000    20.210           210-                

7.990.3288 Upgrade Exchange 6.000         6.000      9.773             3.773-             

7.990.3289 RIS/Publ.syst. Gemeente Oplossingen 19.000       19.000    19.801           801-                

7.990.3290 Uitbreiding storage 15.000       15.000    10.173           4.827             

7.990.3291 Terminalservers en Citrix 50.000       50.000    6.243             43.757          

7.990.3292 Aanpassing in serverruimte (glasvezel) 4.000         4.000      -                 4.000             

7.990.3293 Uitbreiding switches 15.000       15.000    12.406           2.594             

7.990.3294 Implementatie Squit XO 45.000       45.000    37.437           7.563             

7.990.3295 Oracle licenties 15.000       15.000    15.157           157-                

Totaal 2.658.256 94.861    452.206  322.539  455.804  302.098  240.000  576.748  214.000  2.017.545     640.711        

Lopende / restantkredieten (zitten nog in doorrekening eg.res 400.534€      

Vrijval kredieten 2005 t/m 2012 bedraagt 240.177€      

Totaal bedrag ICT investeringen 2005 t/m 2012 2.418.079€  

Gemiddeld per jaar 302.260€      

I&A plan


