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1 Inleiding 

Voor u ligt de jaarverantwoording over 2016 van ICT-Noord- en Midden Limburg (ICT NML). Over 
2016 was ICT NML een samenwerkingsverband tussen een drietal gemeenten. Het betreft de 
gemeenten Roermond, Venlo en Weert. In 2016 is een start gemaakt met de toevoeging van 
Nederweert. ICT NML is een lichte gemeenschappelijke regeling, waardoor ze wettelijk gezien nog vrij 
is in de wijze van verslaglegging.  
 
Dit document is bedoeld voor de bestuurders van ICT NML. 
 
De indeling van dit stuk is als volgt 
Hoofdstuk 2 behandelt de financiële rapportage en in hoofdstuk 3 wordt gerapporteerd op de 
beleidsinhoudelijke doelstellingen. 
 
 
2 Financiële rapportage 

2.1 Uitgangspunten 

 
Bij het opstellen van de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
 

• Omdat het een lichte gemeenschappelijke regeling betreft, maakt de administratie van de ICT-
samenwerking onderdeel uit van de administratie van de gemeente Venlo.  

• De gemeenten leveren een bijdrage aan de generieke kosten op basis van de vastgelegde 
afspraken in de gemeenschappelijke regeling.  

• Lasten die niet op alle deelnemende gemeenten betrekking hebben, worden één-op-één 
toegerekend aan de gemeente waar de kosten voor worden gemaakt. De samenwerking 
fungeert als “centrale inkoper”. De gemeenten kopen producten via de samenwerking in, maar 
blijven zelf verantwoordelijk voor het budget. Na afloop van het jaar vindt er een 
eindafrekening plaats.  

• De ICT-medewerkers worden door elke gemeente afzonderlijk gedetacheerd naar de 
gemeente Venlo. In totaal bedraagt de beschikbare formatie 32,14 FTE. Over beschikbare 
vacatureruimte wordt door de ICT-manager beschikt en invulling en/of efficiencyvoordelen die 
hiermee samenhangen komen ten goede aan alle deelnemende gemeenten. 

• Voor de investeringen in het kader van hardware is een operational leasecontract afgesloten 
met Econocom. 
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2.2 Exploitatie 2016 

In 2016 bedroeg het exploitatieresultaat € 5.441 positief. Dit bestond uit een voordeel op de centrale lasten van € 21.674, en een nadeel op de 
gemeentespecifieke lasten van € 16.233. 
 

 

 

 
  

Totaal

Begroting 2016 Realisatie Afwijking Begroting 2016 Venlo Roermond Weert Nederweert Totaal Afwijking Realisatie

+ positief + positief

- negatief - negatief

Baten

Roermond 1.139.674            1.139.674            -                         559.845               469.385       469.385           -90.460              1.609.059         

Venlo 1.919.758            1.919.758            -                         1.054.090           1.162.624        1.162.624       108.534             3.082.382         

Weert 798.631                798.631                -                         245.549               228.060       228.060           -17.489              1.026.691         

Nederweert -                         -                         -                         162.230       162.230           162.230             162.230             

Overige baten -                         35.877                  35.877                  -                      35.877               

Totaal Bijdragen 3.858.063            3.893.940            35.877                  1.859.485           1.162.624        469.385       228.060       162.230       2.022.299       162.814             5.916.239         

Lasten

Personeelskosten 2.083.592€          2.083.592€          -0€                         -                    -                      2.083.592         

Leasekosten 860.020€             814.123€             45.897€                538.738               384.135€          162.958€     77.061€       1.803€          625.957           87.220               1.440.080         

Datacommunicatie 217.956€             222.631€             -4.675€                31.403                 46.076€            10.492€       9.697€          -€              66.265             34.862               288.897             

Licenties 136.934€             75.455€                61.479€                1.070.143           689.832€          278.290€     126.948€     158.031€     1.253.101       182.958             1.328.556         

AS400 -€                      -€                      -€                      20.000                 20.195€            -€              -€              20.195             195                     20.195               

Informatiebeveiliging -€                      -€                      -€                      29.000                 13.293€            10.067€       6.513€          -€              29.873             873                     29.873               

Overige kosten 559.561€             676.464€             -116.903€            170.201               23.481€            7.860€          9.028€          2.771€          43.140             -127.061           719.604             

Totaal kosten 3.858.063€          3.872.266€          -14.203€              1.859.485           1.177.013€      469.667€     229.247€     162.605€     2.038.532€     179.047             5.910.798         

Saldo -€                      21.674€                21.674€                -                        -14.389€          -282€            -1.187€        -375€            -16.233€         -16.233              5.441                  

Centraal Gemeentespecifiek



 

4 
 

2.3 Toelichting op de afwijkingen – centraal 

 

Overige baten 
Onder de overige baten is de bijdrage van de gemeenten opgenomen, die in rekening is gebracht voor 
de implementatie van de ISMS-tool (in het kader van informatiebeveiling). Over de verdeling van deze 
kosten zijn door de gemeenten onderling separate afspraken gemaakt. 
 

Leasekosten 
Doordat de investeringen door het jaar heen een ander verloop kennen dan de (theoretische) 
planning, is niet het gehele leasebedrag voor 2016 gebruikt. Verderop in dit voorstel wordt ingegaan 
op de realisatie van de investeringen. 
 

 

 

 

 

 

Het project inzake monitoring is doorgeschoven naar 2017. Dit levert een incidenteel financieel 
voordeel op van circa € 15.000. Daarnaast is een deel van het onderhoud op de software bij aanschaf 
voor de eerste 3 jaren in de lease gebracht. Ook dit veroorzaakt een incidenteel voordeel in de 
exploitatie in 2016.  
 

 

 

Gedurende 2016 zijn in het kader van de organisatieontwikkeling extra kosten gemaakt. De afwijking 
wordt voor het grootste deel (€ 75.000,-) veroorzaakt door de kosten gemaakt voor diverse 
onderzoeken die in 2016 zijn uitgevoerd bij ICT NML (M&I-partners, E-gem, DHS) en de kosten voor 
het project “samen vooruit, vooruit samen” (€ 35.000). Tevens zijn hier de kosten opgenomen van de 
inhuur, waarbij de kosten van de externe ICT-manager voor een overschrijding  zorgt van € 32.000. 
 

Voorstel bestemming voordeel centrale lasten: 
Het centrale deel van het voordeel uit 2016 bedraagt €21.674. Voorgesteld wordt om dit voordeel in te 
zetten ten behoeve van de ICT-samenwerking 2017. 
  

Datacommunicatie centraal

Begroot Realisatie Afwijking

Internet/gemnet 59.956€                57.070€                2.886€                  

Verbindingen 158.000€             165.562€             -7.562€                

217.956€             222.631€             -4.675€                

Licenties  centraal

Begroot Realisatie Afwijking

Oracle 23.000€                20.302€                2.698€                  

Overig 113.934€             55.153€                58.781€                

136.934€             75.455€                61.479€                

Overige kosten  centraal

Begroot Realisatie Afwijking

Implementatie glimit/organisatieontwikkeling 441.967€             586.965€             -144.998€            

Overige kosten 117.594€             89.499€                28.095€                

559.561€             676.464€             -116.903€            
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2.4 Toelichting op de afwijkingen – gemeentespecifiek 

 

Gemeentespecifieke lasten 
De hoogte van de gemeentespecifieke lasten zijn primair verantwoordelijkheid van de gemeenten. De 
samenwerking betaalt een aantal kosten voor de gemeenten en berekent deze achteraf door. De 
begroting betreft een indicatie van deze kosten, echter de gemeente bepaalt de afname. De 
samenwerking vervult wel een adviserende rol. Tegenover de eventuele afwijkende afname staat een 
afwijkende bijdrage gemeentespecifieke lasten. 
 
De belangrijkste afwijkingen betreffen: 

- Venlo: de factuur voor KPN gemnet wordt met ingang van 2016 betaald door ICT NML. Hierin 
zitten echter niet alleen de kosten voor gemnet, maar ook een aantal gemeentespecifieke 
kosten. Vanaf 2017 worden deze kosten weer bij de gemeente Venlo rechtstreeks geboekt. 
De leasekosten van Venlo vallen hoger uit, doordat in 2016 een extra investeringen hebben 
plaatsgevonden ten behoeve van de verhuizing en werkplekken in het nieuwe stadskantoor.  

- Roermond: het vrij te besteden bedrag (ontstaan door vrijval van andere gemeentespecifieke 
budgetten Roermond) is niet volledig gebruikt in 2016. Dit levert een voordeel op in de overige 
lasten.  

- Weert: het vrij te besteden bedrag (ontstaan door vrijval van andere gemeentespecifieke 
budgetten Weert) is niet volledig gebruikt in 2016. Dit levert een voordeel op in de overige 
lasten.  

- Nederweert: omdat Nederweert nog niet formeel was toegetreden ten tijde van het opstellen 
van de begroting 2016, waren hier geen kosten voor geraamd. Gedurende 2016 zijn echter 
wel al de eerste licenties en activa ondergebracht bij ICT NML. 

 
Het resultaat op de gemeentespecifieke lasten kan als volgt worden verdeeld over de deelnemende 
gemeenten: 

 
 
Voorgesteld wordt om de gemeentespecifieke lasten conform bovenstaande tabel in rekening te 
brengen bij de deelnemende gemeenten. 
 

gefactureerd realisatie verschil

Venlo 1.162.624       1.177.013         -14.389€           

Roermond 469.385           469.667             -282€                 

Weert 228.060           229.247             -1.187€              

Nederweert 162.230           162.605             -375€                 

Totaal 2.022.299€     2.038.532€       -16.233€           
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2.5 Investeringen 2016 

 
 
 

2.6 Toelichting op de afwijkingen  

 

In de investeringsplanning wordt zichtbaar gemaakt welke investeringen via het leasecontract in 
rekening worden gebracht. Een afwijking in deze planning kan op termijn ook leiden tot een afwijking 
in de exploitatie (hogere, cq. lagere factuur van leasemaatschappij). De bedoeling is dat met de lease 
op termijn een constant kostenniveau ontstaat.  
 
Centrale investeringen: 
De verhuizing van het datacentrum in Venlo zal in 2017 plaatsvinden. Tevens is de verhuizing van ICT 
NML gepland voor april 2017. 
 
Gemeentespecifieke investeringen: 
De gemeentespecifieke investeringen zijn primair verantwoordelijkheid van de gemeenten. De 
begroting betreft een indicatie van deze kosten, echter de gemeente bepaalt de afname. De 
samenwerking vervult wel een adviserende rol.  
 

Geplande Realisatie Uitloop Verwachting Afwijking

investeringen 2016 2017 investering

Centrale investeringen

Uitloop investeringen 2015:

Oracle en Topdesk (restant 2015) 69.000€                  80.682€                  80.682€                  -11.682€                 

Investeringen begroting 2016

Storage Servers (groeibudget) 65.000€                  62.858€                  62.858€                  2.142€                     

Datacentra en huisvesting 155.000€                96.605€                  50.000€                  146.605€                8.395€                     

Onvoorziene investeringen 61.687€                  32.799€                  25.000€                  57.799€                  3.888€                     

 TOTAAL CENTRAAl 350.687€                272.944€                75.000€                  347.944€                2.743€                     

Gemeentespecifieke investeringen

Roermond

RSA oplossing hardware (inclusief onderhoud) 16.444€                  -€                              16.444€                  16.444€                  -€                              

Werkplekken 12.567€                  12.567€                  -12.567€                 

Airwatch 25.849€                  25.849€                  -25.849€                 

16.444€                  38.416€                  16.444€                  54.860€                  -38.416€                 

Venlo

RSA oplossing hardware (inclusief onderhoud) 55.744€                  6.542€                     49.202€                  55.744€                  -€                              

Werkplekken (opgenomen in jaarschijf 2017) 375.000€                359.775€                359.775€                15.225€                  

Airwatch 10.402€                  10.402€                  -10.402€                 

Verhuizing 89.407€                  89.407€                  -89.407€                 

Security 5.980€                     5.980€                     -5.980€                   

430.744€                472.106€                49.202€                  521.308€                -90.564€                 

Weert

RSA oplossing hardware (inclusief onderhoud) 13.936€                  3.275€                     10.661€                  13.936€                  -€                              

Werkplekken 4.558€                     4.558€                     -4.558€                   

Tablets en laptops 72.711€                  72.711€                  -72.711€                 

Software 11.988€                  11.988€                  -11.988€                 

Actieve componenten 2.282€                     2.282€                     -2.282€                   

13.936€                  94.814€                  10.661€                  105.475€                -91.539€                 

TOTAAl GEMEENTESPECIFIEK 461.124€                605.336€                76.307€                  681.643€                -220.519€              
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3 Jaarplan 2016 – beleidsinhoudelijke doelstellingen 

In 2015 is het jaarplan 2016 opgesteld. In de 1ste helft van 2016 is hier naar gehandeld. Bij de komst 
van een nieuwe ICT manager is er een herzien plan gemaakt, wat verwerkt zit in onderstaande 
uiteenzetting.  
 
In het eerste jaarplan zijn 4 focusgebieden benoemd, gebaseerd op het model van Robert Quinn: 

1. Focus op omgeving 
2. Focus op resultaten 
3. Focus op organisatie 
4. Focus op mensen 

 
Op ieder gebied zijn in het jaarplan een aantal doelen voor 2016 genoemd. Hieronder volgen de 
belangrijkste ontwikkelingen, risico’s en de afwijkingen t.o.v. de planning.  
 
Focus op omgeving 
Doel: Eén gezamenlijke helpdesk voor alle klanten 

In 2016 is de helpdesk gecentraliseerd in Roermond. Tevens zijn de medewerkers inzetbaar voor 
meerdere gemeente. Er is een standaard werkwijze uitgewerkt en deels geïmplementeerd. 
Daarnaast werken we met een kennismatrix waarbij inzichtelijk wordt waar de kracht zit en waar 
de kwetsbaarheden liggen. De medewerkers zelf zorgen voor onderlinge training en toetsing. 
Deze methode wordt nu ook toegepast binnen team infra. 
Er zijn heldere planningsafspraken gemaakt waarbij er nagenoeg geen bezettingsproblemen zijn 
bij ziekte of calamiteiten. 

 
Doel: Het is voor klanten duidelijk wat ICTNML levert 

Er is een herzien DVO vastgesteld en daaropvolgend is er een PDC opgesteld en vastgesteld. 
Daarnaast is er in concept een SLA opgesteld. Deze documenten samen scheppen helderheid in 
dienstverlening. 
 

Doel: De klant is goed geïnformeerd 
Er is een start gemaakt met communicatie, dit had een plek in het project vooruit samen, samen 
vooruit. Bij het wegvallen van de kwartiermaker en het opschorten van het project is dit slechts 
ten dele uitgevoerd. 

 
Doel: We bewaken de ICT infrastructuur 24 x 7 

Er is een concept piket regeling opgesteld welke voor iedere deelnemer uniform ingezet wordt. 
Weert had hier nog geen invulling voor en daar is een pilot gedaan. 
  

Doel: We bepalen onze strategie op basis van een visie 
Dit had een plek in het project vooruit samen, samen vooruit. Bij het wegvallen van de 
kwartiermaker en het opschorten van het project is dit slechts ten dele uitgevoerd. Gezien het 
belang is dit wel opgepakt en wordt in Q1 2017 opgeleverd. 

 
Focus op resultaten 
Doel: Het realiseren van de gemeentelijke (business) projecten 

Er zijn diverse gemeentelijke projecten met de i-adviseurs geïnventariseerd en uitgevoerd. Dit zo 
veel mogelijk vanuit de beschikbare capaciteit van ICTNML. (b.v. Gemeentelijke 
telecommunicatie aanbesteding.) 
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Doel: Het realiseren van de ICTNML projecten 
Er zijn een aantal projecten uitgevoerd om onderdelen van de ICT infrastructuur te verbeteren. 
Denk hierbij aan performance verbetering, verhuizing stadskantoor Venlo, implementeren 
centrale tool informatiebeveiliging (BIG), migratie internetverbindingen. 

 
Focus op organisatie 
Doel: Ontwikkeling naar een zelfstandige entiteit 

Er is een start gemaakt met het project vooruit samen, samen vooruit. Bij het wegvallen van de 
kwartiermaker heeft de directieraad besloten even pas op de plaats te maken en de 
doorontwikkeling naar een zwaardere regeling even on hold te zetten. 
 

Doel: ICTNML blijft met haar bezetting binnen de toegestane formatie 
De toegestane formatie is gebaseerd op de betreffende ICT-formatie van de gezamenlijke 
gemeenten. Hierop huren we nog wat extra tijdelijke capaciteit in, voor extra werkzaamheden 
welke bovenop de going concern komen. 
 

Doel: ICTNML heeft de basis processen ingericht 
Er zijn inmiddels een aantal processen ingericht. Nu ligt de focus op de operationele processen 
welke door een processpecialist beschreven worden en door de proces eigenaar geüniformeerd 
worden, zodat er synergie voordelen te realiseren zijn. Medio 2017 zijn er 52 processen 
beschreven en gereed voor implementatie of deels geïmplementeerd. 

 
Focus op mensen 
Doel: ICTNML werkt als één Team vanuit centrale huisvesting 

In 2016 zijn we centraal in Roermond komen te zitten. Cultuur vergt echter wel extra aandacht. 
De samenwerking tussen de verschillende teams is gegroeid. De meeste collega’s durven 
feedback te geven en staan ook open om feedback te ontvangen.  
 

Doel: De medewerkers van ICTNML hebben kennis van zaken 
De medewerkers die een training aangevraagd hebben, hebben deze ook mogen volgen. Overall 
hebben bijna alle beheerders een Prince 2 training gevolgd. 
Dit behoeft echter continue de aandacht en zal ook in 2017 prominent op de agenda staan. 

 
Doel: Betrokkenheid van en bij het onderwijs 

We hebben in 2016 één stageopdracht, implementeren topdesk, uitgezet. Daarna hebben we 
geen geschikte kandidaten meer aangeboden gekregen. 

 

 
 


