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ICT-investeringen 2016
Beslispunten
Voor de in 2016 noodzakelijk uit te voeren ICT-investeringen een totaal krediet van € 184.100,beschikbaar te stellen.
Inleiding
In de begroting 2016 van de Werkorganisatie zijn geen nieuwe ICT-investeringen opgenomen. Ten
tijde van het opstellen van de begroting werd volop gewerkt aan de uitvoering van het
investeringsplan 2015. De verwachting was dat de ICT-investeringsprojecten deels ook in 2016 nog
zouden doorlopen. Ter voorkoming van een boeggolf is toen besloten voor 2016 geen nieuwe ICTinvesteringen op te nemen. Ten dele is dat een juiste veronderstelling gebleken. Op dit moment
wordt inderdaad nog gewerkt aan de afronding van het investeringsplan 2015. Daartoe is een
aantal investeringsbedragen van 2015 overgenomen naar 2016.


bladzijde: 2
De ICT-ontwikkelingen gaan echter snel. Dit maakt het nodig om thans voor de onderstaande,
noodzakelijke in 2016 uit te voeren ICT-projecten de investeringsbedragen beschikbaar te stellen.
ICT- vervangingsinvesteringen 2016
JOIN DMS en zaaksysteem 2e fase
Vervanging mobiele telefoons
Vervanging WiFi-componenten
Doorontwikkeling BAG/iObjecten
Vervanging HRM/salarissysteem
Totaal

Raming
65.000
5.000
14.100
50.000
50.000
184.100

In de bijlage worden deze investeringen kort uiteengezet.
Beoogd effect
Met het uitvoeren van de nieuwe ICT-investeringen in 2016 kan worden voldaan aan de uitvoering
van wettelijke taken en wordt de externe en interne dienstverlening verder geoptimaliseerd.

Argumenten
1.1 Stel voor de uitvoering van de noodzakelijke ICT-investeringen 2016 een krediet van
€ 184.000,- beschikbaar.
In de begroting 2016 van de Werkorganisatie zijn geen nieuwe ICT-investeringen opgenomen. Om
te kunnen voldoen aan de uitvoering van wettelijke taken en de continuïteit van de externe en
interne dienstverlening, is het noodzakelijk dat voor 5 nieuwe investeringen in 2016 kredieten
beschikbaar worden gesteld.
Financiën
Het totaalbedrag van de investeringen wordt geraamd op € 184.100,-. Dit bedrag komt
overeenkomstig de vastgestelde verdeelsleutel ten laste van de gemeenten Voorschoten en
Wassenaar. De kapitaallasten voor deze investeringen zullen vanaf 2017 gaan drukken op de
begroting van de Werkorganisatie. In de begroting 2017 zullen de financiële effecten hiervan
worden verwerkt.
Juridisch kader
Het is de bevoegdheid van het Algemeen bestuur van de Werkorganisatie om
investeringsbudgetten beschikbaar te stellen.
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
De investeringen maken deel uit van het teamplan ICT van de afdeling POI. Het team ICT zorgt
samen met de betrokken vakafdelingen voor de uitvoering van de projecten.
Bijlage
1. Overzicht ICT-investeringen 2016.
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Bijlage 1
ICT vervangingsinvesteringen 2016
JOIN DMS en zaaksysteem 2e fase
Vervanging mobiele telefoons
Vervanging WiFi componenten
Doorontwikkeling BAG/iObjecten
Vervanging HRM/salarissysteem
Totaal

Raming
65.000
5.000
14.100
50.000
50.000
184.100

Implementatie JOIN als zaaksysteem
In 2015 is onderzocht of het documentmanagementsysteem (DMS) en het
zaakafhandelingssysteem van verschillende leveranciers te koppelen zouden zijn. Dit bleek
onmogelijk, waarna besloten is om in 2016 als eerste het bestaande Decos DMS te vernieuwen en
uit te breiden met de zaakafhandelingsmodule. Tevens worden er koppelingen gerealiseerd met het
vergunningensysteem en de gegevensmakelaar. In de 2e fase wordt het Klantcontactsysteem
vernieuwd en worden koppelingen gelegd met het digitaal loket en de systemen voor Werk en
Inkomen, WMO en Jeugdzorg.
Vervanging mobiele telefonie
De iPhone is vanaf 2012 stapsgewijs geïntroduceerd bij de besturen en het ambtelijk apparaat.
Rekening houdend met een afschrijvingstermijn en levensduur van 4 jaar betekent dit dat vanaf
2016 jaarlijks een aantal iPhones vervangen dient te worden. Dat gebeurt overigens alleen als de
telefoons defect zijn.
Vervanging WiFi-componenten
In 2016 vervalt de support op de huidige WiFi-access points die in alle gemeentelijke panden
zorgen voor draadloze verbinding met het (inter)netwerk. Voor de continuïteit van de WiFiverbinding moeten 39 access points vervangen worden.
Doorontwikkeling BAG/iObjecten
Civision Adressen en gebouwen wordt uitgebreid met iObjecten. BAG eventflow is de eerste module
van iObjecten waarmee specifieke BAG-gebeurtenissen procesgestuurd én zaakgericht afgehandeld
kunnen worden. Tevens wordt de koppeling met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
geregeld. Voor de uitbreiding dient eerst een migratie uitgevoerd te worden van SAP Netweaver
naar ERP. Deze investering is noodzakelijk voor de uitvoering van wettelijke taken.
Vervanging HRM/salarissysteem
Het huidige personeelsinformatie- en salarissysteem is al lang in gebruik en voldoet niet meer aan
de eisen die aan een modern HRM-systeem gesteld worden. Het onderhoud en de ondersteuning
van het systeem wordt door de leverancier gestaakt, waardoor het nodig is om een nieuw systeem
aan te schaffen. Het HRM-systeem is noodzakelijk voor de salarisbetalingen en (als informatiebron
voor) een goed personeelsbeleid. Voor beide functies is een up to date en goed functionerend
systeem noodzakelijk.

