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In deze notitie zijn de technische vragen en antwoorden opgenomen die gesteld zijn naar aanleiding 
van de thema bijeenkomst ICT Verandert van de Carrousel van de Drechtraad op 23 februari 2021. 
 

 Vraag Antwoord 

1. Kunt u inzicht geven in programmadoelen 
op hoofdlijnen, milestones en deadlines?  
Hoe loopt het totale project ook bij 
tegenslag is de behoefte om te worden 
geïnformeerd en inzicht te hebben in wat 
had moeten gebeuren.? 

Om u inzicht te geven hebben we ter informatie het jaarplan 
ICT Verandert 2021 als bijlage A bij deze notitie bijgevoegd. 
De programmadoelen zijn nader beschreven in het in 2018 
vastgestelde Transitieplan ICT Verandert. 
 
Met het vaststellen van het Transitieplan ICT Verandert eind 
2018 zijn de volgende afspraken gemaakt over (bestuurlijke) 
sturing, monitoring en verantwoording  

• De transitie wordt in fasen uitgevoerd op basis van 
jaarplannen die worden vastgesteld door de DSB. 

• De kosten voor deze projecten alsmede de verwachte 
invloed op exploitatiekosten worden meegenomen in 
de reguliere Planning & Control cyclus.  

• Jaarlijkse verantwoording over de resultaten van het 
programma richting DSB waarbij de financiële 
verantwoording via de reguliere Planning & Control 
cyclus loopt.  

• Zo vaak als nodig is worden DSB en/of Drechtraad 
aanvullend geïnformeerd.  

Daarnaast vindt verantwoording plaats aan de stuurgroep ICT 
Verandert op basis van kwartaalrapportages.  

2. Hoe kijkt de markt van IT leveranciers aan 
tegen de consequenties of risico’s van een 
mogelijke overgang naar de service 
gemeente Dordrecht?  

In 2019 is er voor ICT Verandert een marktconsultatie 
gehouden. Daarbij is door een substantieel aantal 
marktpartijen interesse getoond en we verwachten dat ook als 
we de uitvraag publiceren. IT leveranciers kijken daarbij onder 
andere naar het volume van de gevraagde dienstverlening en 
de zekerheden omtrent de afname. Zowel het volume als de 
zekerheid voor de eerstkomende jaren is geborgd in de 
uitgangspunten zoals door de gemeente Dordrecht 
geformuleerd  (overgang as-is) en die de komende weken in 
de gemeenten vastgesteld zullen worden inzake de overgang 
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naar de servicegemeente. Als we kunnen uitgaan van een as-
is overgang van IV dienstverlening naar de servicegemeente 
Dordrecht heeft de markt daar geen substantieel risico. In het 
voortraject is hierover uitgebreid bestuurlijk contact geweest.  

3. Hoe sluiten de financiële kaders die zijn 
opgenomen in het voorstel voor de 
Drechtraad aan bij de kaders die in 
eerdere jaren zijn gecommuniceerd, zoals 
voor de benodigde transitiekosten?  

In 2018 heeft KPMG een onderzoek uitgevoerd naar welke 
manier van gebruik maken van ICT het beste aansluit bij de 
geformuleerde doelstellingen van de Drechtsteden. KPMG 
adviseerde daarbij om meer gebruik te maken van IV diensten 
van de markt. Daarbij heeft KPMG toen aangegeven dat voor 
het uitvoeren van de transitie € 4.468.561 benodigd is aan 
transitiekosten (projectkosten) en € 967.813 aan versnelde 
afschrijving. Zoals aangegeven in haar advies heeft KPMG 
toen geen rekening gehouden met frictiekosten op personeel. 
Ook heeft KPMG geen rekening kunnen houden met de 
taakstellingen die sinds 2019 zijn ingeboekt op de begroting 
van het SCD. Als we daarmee wel rekening houden liggen de 
transitiekosten die zijn opgenomen in het voorstel voor de 
Drechtraad in lijn met het onderzoek van KPMG. 

 
5. Is het verstandig in een transitie van twee 

jaar van eigenaarschap te wisselen?  
Zou niet eerst de migratie uitgevoerd 
moeten worden en dan overgaan naar een 
andere construct of zou de outsourcing 
niet moeten gebeuren als eigenaarschap 
is gewisseld?  
Er wordt een groot risico op inhoud 
gesignaleerd. 

Voor het programma ICT Verandert heeft de governance 
wijziging op zich geen impact. Het programma heeft een 
heldere scope en een heldere doorlooptijd. Daar verandert de 
governance wijziging niets aan. We gaan uit van een  as-is 
overgang naar de servicegemeente’. Dit is al in de 
uitgangspunten zoals door de gemeente Dordrecht 
geformuleerd  (overgang as-is) en die de komende weken in 
de gemeenten vastgesteld zullen worden inzake de overgang 
naar de servicegemeente. Op de inhoud is er daarom geen 
sprake van een groot risico.  

6. Gelet op de hoogte van de transitie kosten 
met name die van personeel, vragen wij u 
die nader de specificeren. 
Wij vragen ons af in een tijd waarin ict 
personeel nagenoeg niet op de markt 
komt, u meent met transitie kosten te 
maken krijgt. 
Deze vraag wordt mede ingegeven omdat 
u antwoord dat in een eerdere analyse 
door een gerenomeerd accountants 
bureau hier geen voorziening nodig werd 
geacht. De analyse van vorig jaar door 
een tweede partij gaf hiertoe wel 
aanleiding. 

 

6.1 Vraag 1 : specificatie van de transitie 
kosten voor personeel. 
 

De frictiekosten personeel is als volgt berekend: Er is een 
tijdelijk leveringsteam van 26,0 fte die t.z.t. boventallig raakt. 
Daarvan zijn er momenteel 13,0 fte vast in dienst. Naar 
verwachting zal ongeveer 50% van die vaste medewerkers 
over kunnen gaan naar toekomstig leveranciers van de ICT 
dienstverlening. Voor de resterende 50% (6,5 fte) zal een 
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traject van werk naar werk gestart worden. Daarvan is de 
inschatting dat 3,25 fte binnen 6 tot 12 maanden een 
passende andere betrekking zal vinden; de overige 3,25 fte 
zal dat doen binnen 18 t/m 24 maanden. De transitiekosten 
zijn hierop gebaseerd: dus loonkosten over deze periode 
inclusief opleidingskosten conform het Sociaal Beleidskader 
en de begeleidingskosten Van-Werk-Naar-Werk     

6.2 Vraag 2: wat is er verandert in inzicht 
tussen het moment van de eerste 
verkenning en de tweede analyse. 
 

Ook KPMG heeft in hun analyse aangegeven dat er 
frictiekosten gaan ontstaan bij het afvloeien van werknemers. 
Zij hebben daar toen echter in hun rapport geen berekening 
voor gemaakt. Uit hun analyse is op te maken dat zij in hun 
berekeningen van 21,0 tot 30,0 fte afscheid zouden nemen. 
Dat ligt in  lijn met de 26,0 fte bij vraag 5.1 

6.3 Vraag 3: verklaart deze verandering van 
inzicht ook de stijging van rond de 4 mil, 
tot nu een kleine 8 mil voor de totale ict. 
 

In beide analyses (van KPMG en Metri) zijn dus frictiekosten 
voor personeel voorzien. In het voorstel ICT-Verandert is daar 
ook een berekening voor gemaakt, alsmede andere kosten. 
Zie voor de verschillen de tabel van vraag 3:  

 
 

6.4 Vraag 4: Is in het huidige transitie bedrag 
rekening gehouden met prijsstijgingen als 
gevolg van schaarste op de ict markt 

Ja, hier is rekening mee gehouden. In de berekeningen van 
het transitie bedrag is rekening gehouden met de hoogte van 
de kosten zoals deze nu in de markt worden gehanteerd. 
Daarvoor heeft Metri, een bureau gespecialiseerd in dit soort 
onderzoeken, hun markt gegevens geleverd. 

7.1 1. In hoeverre is het onderzoek van 
Metri ook ingegaan op de inhoudelijke 
transitie en is hiermee het voorliggende 
plan ook door hen beoordeeld? Of is het 
Metri-onderzoek uitsluitend ingegaan op 
het financiële plaatje?  

Metri heeft allereerst gekeken naar de inhoudelijke stappen 
van de Transitie die gebaseerd zijn op het Transitieplan ICT 
Verandert en het onderzoek van KPMG. Op basis daarvan 
heeft Metri een meerjaren analyse gemaakt van de financiële 
effecten van de Transitie ten opzichte van de ICT kosten in 
2020. In het voorstel voor de Drechtraad is deze financiële 
analyse van Metri vertaald naar de meerjaren begroting van 
het SCD waarbij ook de frictiekosten voor personeel zijn 
toegevoegd. 

7.2 2. Kan de Drechtraad inzage krijgen 
in het Metri onderzoek om hiermee meer 
houvast te krijgen hoe dit voorstel tot stand 
gekomen is? Dit om meer onderbouwing 
te krijgen voor de bedragen en hiermee 
het plan beter te kunnen beoordelen en tot 
een afgewogen en verantwoord besluit te 
kunnen komen. 
 

De Metri rapportage is een diepgaande financiële analyse van 
de huidige situatie afgezet tegen de kennis die ze hebben van 
de markt en de prijzen die daar worden gehanteerd. Vrijgave 
van deze rapportage zou een nadelig financieel effect kunnen 
hebben in de aanbesteding. De markt weet dan waar ze in 
hun prijsstelling rekening mee moeten houden. 
De Metri rapportage is wel uitgebreid besproken in het 
Regionaal Controllers Overleg. Na de bespreking en 
bestudering van de rapportage hebben de concern controllers 
van alle gemeenten en de GRD aangegeven vertrouwen te 
hebben in de financiële analyse.  
 
We begrijpen echter de vraag. Mocht er behoefte aan zijn, 
dan is er de mogelijkheid om met de programmamanager het 
rapport door te nemen vóór de bespreking op 2 maart in de 
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carrousel. Dat kan via het secretariaat van SCD op 078 -
7702358 of rechtstreeks. 

7.3 3. Wat is de aanbestedingsstrategie, 
zal het als één geheel in de markt worden 
geplaatst of verdeeld over verschillende 
kavels? Is splitsing op datacentrum en 
software ook een optie? 
 

In de aanbestedingstrategie zijn afzonderlijke kavels voorzien 
voor het datacentrum, voor de werkplekautomatisering, voor 
de werkplek hardware en voor het kantoornetwerk.  
Daarnaast is voorzien dat we Centric kernapplicaties als 
dienst van Centric gaan afnemen waarbij Centric 
verantwoordelijk wordt voor de software, de exploitatie en het 
beheer van die applicaties. 

7.4 4. De personeelskosten verminderen 
maar minimaal, terwijl verwacht mag 
worden dat juist bij outsourcing de 
operationele beheertaken sterk zullen 
verminderen. Uiteraard komen daar 
regietaken voor in de plaats, maar op 
uurbasis zou dat aanzienlijk minder 
kunnen zijn, hoe is deze minimale afname 
op personeelskosten te verklaren? 
 

De  IT technisch beheer functies nemen zeker zeer sterk af. 
Om de  verantwoordelijkheid te kunnen blijven dragen voor 
deze uitbestede diensten zijn er nieuwe regie taken nodig om 
deze dienstverlening goed te kunnen aansturen.  
Er verdwijnen namelijk 26 fte aan formatie maar er komt ook 
formatie terug om regie te voeren. 
Ook de opbouw van de formatie is qua rollen en taken 
beoordeeld door Metri. En zij onderschrijven het beeld van de 
formatie. Overigens heeft ook KPMG eerder al geadviseerd 
dat er aanvullende activiteiten en capaciteit nodig is zowel op 
strategisch als op tactisch niveau voor onder andere 
leveranciers- en contractmanagement.. 

7.5 5. Welke financiële gevolgen zou 
uitstel hebben? Mocht ervoor gekozen 
worden om de transitie ICT pas na de 
eigenaarswissel SCD naar service-
gemeente Dordrecht te doen, wat zijn dan 
eventuele meerkosten of besparingen? 
 

Het uitstellen van de transitie ICT zou betekenen dat de 
jaarlijkse financiële opbrengsten die zijn aangegeven in het 
voorstel voor de Drechtraad niet zullen optreden (€ 1,45 
miljoen vanaf 2023). Hetzelfde geldt voor de kwalitatieve 
voordelen die zijn aangegeven in het Transitieplan uit 2018 en 
het KPMG onderzoek. Daarnaast zijn er dan extra 
investeringen nodig om de continuïteit van de huidige ICT 
dienstverlening te waarborgen. We moeten dan weer 
investeren in een nieuwe ICT omgeving in eigendom van de 
Drechtsteden met een levensduur/levenscyclus van ongeveer  
5 jaar.  
Overigens heeft Metri ook een variant doorgerekend die een 
tragere transitie naar de markt in zich had dan we nu doen. 
Ze gaven aan dat die variant €1,6 miljoen duurder was. 

7.6 6. Is veiligheid van data en systemen 
voldoende gewaarborgd in dit plan? Is er 
voldoende aandacht voor de zwakste 
schakel in veiligheid die zich meestal bij de 
gebruikers van de systemen bevind? Naar 
onze indruk werd hier tijdens de thema-
bijeenkomst op 23 februari onvoldoende 
besef van urgentie getoond op dit 
onderwerp, vandaar nogmaals deze vraag 

Ja, dat heeft zeker onze aandacht. Dit betekent enerzijds dat 
leveranciers moeten voldoen aan onze beveiligingseisen en 
die zullen we meenemen in de uitvraag (aanbesteding). 
Bijvoorbeeld voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid en de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT 
(GIBIT). Daar zullen we ze ook op toetsen. Anderzijds is het 
belangrijk dat gebruikers zich bewust zijn van mogelijke 
veiligheidsrisico’s en weten hoe ze daarmee moeten omgaan. 

8.1 1. Er werd gesproken over 400 applicaties 
waarvan 60 hoofdprocessen, hoeveel van 
deze applicaties/processen zijn specifiek 
voor 1 of enkele gemeenten ontwikkeld en 
hoeveel applicaties/processen worden 
door alle gemeenten gebruikt? 

Dat is lastig exact aan te geven maar op hoofdlijnen geldt het 
volgende. In totaal zijn er ongeveer 490 unieke applicaties als 
we de applicaties voor omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 
Dienst Gezondheid en Jeugd en de regionale 
ambulancevoorziening meetellen. De GRD is budgethouder 
van 280 van deze applicaties en die worden in het algemeen 
gebruikt door of voor alle of in elk geval een groot deel van de 
gemeenten. De gemeenten zijn budgethouder voor 143 
applicaties. In het algemeen worden die gebruikt door 1 of 
enkele gemeenten. 
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De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Dienst Gezondheid 
en Jeugd en de regionale ambulancevoorziening zijn 
budgethouder van 68 applicaties.  

8.2 2. Zijn al deze applicaties nog nodig? 
Wordt er een evaluatie uitgevoerd voordat 
al deze applicaties over gaan naar een 
externe partij? 

In het jaarplan ICT Verandert is een project opgenomen om te 
toetsen of/welke applicaties kunnen worden samengevoegd 
of verwijderd. De gemeenten zijn daarvan de opdrachtgever 
omdat alleen zij kunnen bepalen of en welke applicaties nodig 
zijn. Het rationaliseren van applicaties moet een doorlopend 
proces zijn en is niet alleen verbonden aan ICT Verandert. 
Ook vorig jaar bij de migratie naar Windows 10 zijn er 
bijvoorbeeld applicaties die niet meer nodig waren, 
uitgefaseerd. 
Het programma gaat niet over de noodzaak van een 
applicatie. Daar gaan de gemeenten, GRD en aangesloten 
partijen over. Wel heeft de afgelopen 10 jaar een sterke 
reductie plaatsgevonden in het aantal applicaties door te 
consolideren. Om de ontwikkeling van het aantal applicaties 
te schetsen: In 2007 waren er 4102, eind 2011 waren het er 
1547 en nu nog 490.  

8.3 3. Wordt het migratie plan, in 1 nacht gaan 
we 400 applicaties (en data migreren) of 
beginnen we bij 1 applicatie en als dat 
werkt volgt gestaag de rest? 

Het migratieplan zullen we in nauwe samenwerking maken 
met de IT leveranciers. In elk geval zal de migratie gefaseerd 
en beheerst worden uitgevoerd. Het ligt inderdaad in de lijn 
der verwachting om eerst 1 applicatie te migreren, te 
evalueren en op basis daarvan overige applicaties te 
migreren. Voor de totale migratie nemen we meer dan een 
half jaar de tijd. 

8.4 4. Is het de bedoeling dat al deze 
applicaties worden aangeboden als 
Software as a Service (SaaS Cloud) 
oplossing door de nieuwe externe 
beheerder? Als dit zo is moeten hiervoor 
applicaties worden aangepast, zo ja 
hoeveel ongeveer? Hoeveel van de 
huidige applicaties kunnen worden 
aangeboden door al bestaande standaard 
SaaS oplossingen? 

Nee, niet alle applicaties kunnen al als SaaS worden 
aangeboden. Op dit moment zijn er 69 applicaties waarvoor 
SaaS beschikbaar is. In de komende jaren zal dat aantal 
verder toenemen doordat leveranciers zich steeds verder 
gaan richten op SaaS.  

8.5 5. Ik werd getriggerd door de vraag van 
mevrouw van den Bergh. Gaat de 
Database server ook over naar de nieuwe 
externe beheerder of blijft deze onder 
eigen beheer bij bijvoorbeeld het SCD of 
de nieuwe i-organisatie? Wie wordt 
verantwoordelijk voor de data en data 
integriteit? 

Drechtsteden heeft en houdt een eigen dataplatform waarin 
het informatie van verschillende applicaties samenbrengt. 
Drechtsteden blijft te allen tijde eigenaar van de data en zelf 
verantwoordelijk voor de data integriteit. Dit zullen we ook 
opnemen in afspraken met externe leveranciers. Onder 
andere door opnemen van de door VNG ontwikkelde 
Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). 

8.6 6. Kan mij voorstellen dat vanwege de 
grote van het project de aanbesteding 
Europees breed moet worden uitgezet. 
Wordt er rekening gehouden of de nieuwe 
externe partij hun computer servers in 
Nederland hebben staan? 

Het klopt dat het project Europees moet worden aanbesteed. 
We zullen daarin ook rekening houden met de locatie waar 
data wordt opgeslagen. Om te voldoen aan regelgeving 
(AVG) wordt daarin in elk geval meegenomen dat de 
verwerking van persoonsgegevens (waaronder de opslag 
valt) niet buiten de EU mag plaatsvinden. Ook hier nemen we 
de door VNG ontwikkelde Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden 
bij IT (GIBIT) op 

 
Bijlagen 

A. ICT Verander Jaarplan 2021 versie 1.1 
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