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Onderwerp 
Aansluiting Financiële effecten ICT Verandert met Transitieplan 2018 en Jaarplan 2021 
 
 
Tijdens de Pre-Carrousel: Themabijeenkomst ICT Verandert van de Drechtraad op 23 februari 2021 
zijn onder andere technische vragen gesteld over de aansluiting van de gevraagde investering in het 
voorstel aan de Drechtraad met de bedragen in het transitieplan 2018 en het jaarplan 2021.Tijdens de 
bijeenkomst van de Carrousel op 2 maart 2021 is dit punt ook aan de orde geweest. Deze vragen en 
de beantwoording zijn onderaan deze notitie ter informatie nogmaals opgenomen. Omdat we merkten 
dat er op dit punt enige onduidelijkheid was over deze aansluiting geven we in deze notitie een nadere 
toelichting. Tevens geven we een toelichting op de taakstellingen voor het SCD. 
 
Hoe sluit de opbouw van de in het voorstel gevraagde investering aan bij de bedragen in het 
transitieplan 2018 en het jaarplan 2021? 
De financiële paragraaf in het Transitieplan 2018 was gebaseerd op het onderzoek van KPMG uit 
2017 waarin het heeft onderzocht wat de beste keuze voor de Drechtsteden was met betrekking tot 
het al dan niet uitbesteden van ICT Dienstverlening. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat we zowel 
kwalitatief als financieel het beste gediend waren bij het uitbesteden van onze IT. Dat onderzoek van 
KPMG hebben we vervolgens in een programma vormgegeven en dat hebben we voor een second 
opinion bij het onderzoeksbureau Metri voorgelegd. De resultaten bevestigden de uitkomsten van 
KPMG en de aanpak uit ons programma en gaven zelfs financieel een nog positiever beeld. 
Hierbij nogmaals het beeld van de kosten uit het KPMG-onderzoek dat als basis diende voor het 
transitieplan afgezet tegen het financieringsvoorstel van ICT Verandert. In het overzicht is de totale 
financieringsbehoefte van € 7.196.000 aangegeven inclusief de onderverdeling naar de jaren van de 
transitie (2021 en 2022). De transitiekosten voor 2021 van € 2.000.000 zijn opgenomen in het jaarplan 
ICT Verandert 2021. In het overzicht is tevens de onderverdeling aangegeven van de exploitatielasten 
in 2021 en 2022 naar dubbele exploitatielasten, nieuwe exploitatielasten en vrijvallende kapitaallasten.  
 

 
 
In het jaarplan 2021 is verder aangegeven: Het komt erop neer dat we de jaarlijkse investeringen in 
het eigen rekencentrum en hardware beperken en dat we de vrijvallende kapitaallasten aanwenden ter 
dekking van de transitie en de daaruit voortvloeiende exploitatielasten.  
Uit het overzicht wordt duidelijk dat de vrijvallende kapitaallasten inderdaad worden aangewend ter 
dekking van de transitie- en exploitatielasten waarin de taakstellingen voor 2021 en 2022 zijn 
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meegenomen. De vrijvallende kapitaallasten zijn echter niet voldoende om deze lasten in 2021 en 
2022 volledig te dekken. 
 
Belangrijke andere aspecten bij de duiding van de aansluiting tussen het op KPMG gebaseerde 
Transitieplan 2018 met het financieringsvoorstel ICT Verandert  
 In het Transitieplan 2018 en de analyse van KPMG zijn geen frictiekosten voor personeel 

meegenomen en ook geen inzet vanuit de daartoe aangelegde reservering. In het 
financieringsvoorstel is dat wel meegenomen. 

 In het transitieplan 2018 en de analyse van KPMG is geen rekening gehouden met 
taakstellingen op ICT. In het financieringsvoorstel ICT-Verandert is daar wel rekening mee 
gehouden. 

 KPMG is uitgegaan van functioneel gelijkblijvende IV-Dienstverlening. De wens voor nieuwe 
technologieën of stijgende ambitie van de eigenaren en de GRD waren hierin niet 
meegenomen en leiden tot hogere kosten 

 
 
Hoe zijn de SCD-taakstellingen voor 2021 en 2022 opgenomen in het financiële voorstel voor de 
Drechtraad? 
De taakstellingen op het SCD voor 2021 en 2022 van 700 duizend euro per jaar zijn onderdeel van het 
in het voorstel voor de Drechtraad gevraagde investeringsbedrag van 7,2 miljoen. Binnen of met het 
voorstel worden dus ook de taakstellingen op het SCD voor 2021 en 2022 gerealiseerd. Het is dus niet 
zo dat financiering voor de taakstellingen hier nog eens bijkomt.  
 
Overigens is in eerdere P&C stukken zoals de begroting van 2020 en van 2021 wel altijd gemeld dat 
er een risico is dat taakstellingen niet (geheel) kunnen worden gerealiseerd. In onderstaand overzicht 
zijn de taakstellingen nogmaals weergegeven.  

Tabel 1: overzicht taakstellingen 

 
 
 
Waarom is er slechts een beperkte daling van de personeelskosten ondanks een vervanging 
van 26fte Het lijkt er nu op dat er nog steeds bijna 26fte nodig zijn voor leveranciers en 
contractmanagement, mogelijk iets minder tegen iets hogere loonkosten.  
De formatie van de I-organisatie (regieorganisatie binnen het SCD) is extern getoetst door 
adviesbureau Metri en het resultaat is meegenomen in de financiële analyse en het voorstel voor de 
Drechtraad. De fte die nieuw of gewijzigd zijn in de I-organisatie zijn overigens niet alleen voor regie 
op leveranciers zoals contractmanagement en leveranciersmanagement maar ook voor regie richting 
de gemeenten zoals voor beleidsvorming, vraagvertaling en afstemming van eisen en wensen op ICT 
Dienstverlening. 
 
 

jaar ICT CIO ICT-Verandert totaal
2019 617.000€       617.000€       gerealiseerd
2020 617.000€       100.000€       717.000€       gerealiseerd
2021 617.000€       100.000€       717.000€       onderdeel van financieringsvoorstel ICT Verandert
2022 617.000€       100.000€       717.000€       onderdeel van financieringsvoorstel ICT Verandert
2023 617.000€       100.000€       1.450.000€   2.167.000€   

en volgend 617.000€       100.000€       1.450.000€   2.167.000€   

taakstelling
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