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1 VOORWOORD 

Voor u ligt de begroting 2020 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord 
en Midden Limburg (BVO ICT NML), het ICT samenwerkingsverband van 
de gemeenten Venlo, Roermond, Weert en Nederweert. De begroting 2020 
is gebaseerd op deze vier deelnemers. 
 
ICT NML is in 2012 gestart als een lichte gemeenschappelijke regeling. Het 
jaar 2018 stond in het teken van de oprichting van de BVO ICT NML in de 
vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deze oprichting is in 2018 
gerealiseerd, inclusief o.a. de daadwerkelijke plaatsing van het personeel 
bij de BVO ICT NML. 
  
In 2018 is er gestart met het programma ICT NML 2.0. Dit programma zorgt 
voor de technische en organisatorische doorontwikkeling van ICT NML. 
Vanuit de techniek ligt de focus op een toekomstbestendige, flexibele, 
geharmoniseerde en goed beveiligde ICT omgeving.  
 
In 2019 worden de meeste deelprojecten binnen het programma ICT NML 
2.0 opgeleverd. Vanaf begin 2020 zijn de deelprojecten binnen het 
betreffende programma overgedragen aan de interne beheerorganisatie 
van ICT NML. 
 
Bij de doorontwikkeling van de organisatie ligt de focus op vakinhoudelijke 
trainingen, competenties van de medewerkers en professionalisering van 
de teams. Het programma ICT NML 2.0 en de doorontwikkeling van de 
organisatie zorgen voor het continu verbeteren van de ICT dienstverlening, 
de core business van ICT NML. 
 
De komende 2 jaar staan tevens in het teken van de doorontwikkeling van 
diensten en van nieuwe toetreders. ICT NML heeft als ambitie om dé ICT 
partner te zijn voor alle gemeenten en overheidsinstanties van Noord en 
Midden Limburg. ICT NML heeft de ambitie om gecontroleerd te groeien.  
 
Er wordt concreet gesproken met enkele gemeenten om toe te treden tot 
ICT NML. In 2020 zal de gemeenschappelijke regeling naar verwachting 
zijn uitgebreid met 1 of 2 gemeenten.  
 
 

 
 
Daarnaast wordt er binnen het samenwerkingsverband (samen met 
potentiele toetreders) gekeken welke nieuwe diensten eventueel ook door 
de ICT NML uitgevoerd zouden kunnen worden. 
 
Wij hebben veel vertrouwen in de toekomst en werken met passie aan onze 
dienstverlening.  
 
Manager ICT NML,  

Stephan de Wit 
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2 INDELING BEGROTING 

De begroting bestaat uit een beleidsmatig deel (het programmaplan) en 

een financieel deel (de programmabegroting). Voor de opzet van het 

programmaplan is aansluiting gezocht met de Product-Diensten-Catalogus.  

Onze begroting omvat de volgende programma’s en producten: 

 

Programma Product 

Gestandaardiseerde 

automatiseringsoplossingen 

Helpdeskdiensten 

Applicatiediensten 

Mail- en internetdiensten 

Platformdiensten 

Netwerkdiensten 

Logistieke diensten 

Advies- en projectdiensten 

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering 

 

Opzet programma’s 

De programma’s hebben een vaste opzet. Allereerst wordt er per 

programma een korte toelichting gegeven. Achtereenvolgens wordt het 

volgende uitgewerkt: 

• Wat zijn de ontwikkelingen/bijzonderheden in 2020? 

• Wat willen we bereiken? 

• Wat gaan we ervoor doen? 

Een overzicht van maatregelen, die in 2020 worden uitgewerkt. 

Daarnaast een overzicht van de aan het programma gerelateerde 

beleidsindicatoren. 

• Wat mag het kosten? 

Dit gaat om een financiële vertaling van het programmaplan. In het 

kader van het budgetrecht stelt het bestuur budgetten beschikbaar. 
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De tabel ‘Wat mag het kosten?’ is als volgt opgebouwd: 

o De financiële raming op basis van de vastgestelde 

financiële kaders. 

o De dotaties en onttrekkingen vanuit de reserves: Op deze 

wijze wordt inzicht verkregen in het programmasaldo voor- 

en nadat de reserves zijn aangewend.  

 

Paragrafen  
De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft een aantal 
paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor 
ICT NML zijn de paragrafen weerstandsvermogen, risicobeheersing en 
treasury van toepassing. De paragraaf bedrijfsvoering is verwerkt in het 
programma Bedrijfsvoering / overzicht overhead. 
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3 FINANCIËLE SAMENVATTING 

In dit hoofdstuk wordt de financiële samenvatting gegeven van de 
begroting 2020.  
 

3.1 Kaders begroting 

De begroting 2020 is opgesteld op basis van de door het bestuur van ICT 

NML vastgestelde Kadernota 2020. De volgende onderwerpen zijn van  

belang voor de begroting 2020. 

 

Loon- en prijsindex 

De indexering is gebaseerd op de indexcijfers, opgenomen in de macro 

economische verkenning 2019 (MEV 2019) van september 2018 van het 

Centraal Planbureau.  

 

De loonindex is gebaseerd op de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning 

werknemers’ en bedraagt 2,9%. Nadat de MEV 2019 is gepubliceerd zijn er 

nog verhogingen bekend gemaakt van de pensioen- en sociale premies. 

De werkgeverslast pensioenen stijgt in 2019 stijgen met 1,4%. Daarnaast 

stijgen de premies arbeidsongeschiktheidsfonds en WGA/ZW in totaal met 

0,44%. Effectief zullen deze leiden tot een loonkosten stijging van 0,9%. In 

totaal komt hiermee de loonindex voor 2020 uit op 3,8%.  

 

Voor de prijsindex wordt als basis de ‘prijs overheidsconsumptie, netto 

materieel’ (IMOC) gehanteerd. Voor de Begroting 2020 is de prijsindex 

bepaald op 1,6%. 

 

Hernieuwde opbouw begroting 

In 2018 is de begroting 2019 e.v. opnieuw opgebouwd. Hierdoor 

verschuiven er budgetten binnen de begroting van ICT NML. Deze 

verschuivingen zijn geheel budgettair neutraal en worden verwerkt in de 

begroting 2020. Voor 2019 zullen deze verschuivingen middels een  

 

 

 

budgettair neutrale begrotingswijziging worden verwerkt. Deze 

begrotingswijziging wordt separaat aan het bestuur aangeboden. 

 

Mogelijke nieuwe toetreders  

ICT NML is in gesprek met mogelijke nieuwe toetreders. Toetreding loopt 

separaat via de gemeenteraden en is derhalve niet in de Begroting 2020 

opgenomen. Indien aan de orde zullen de financiële consequenties via een 

begrotingswijziging worden verwerkt in de Begroting 2020.  

 

Overdracht taken van gemeenten naar ICT NML 

De deelnemende gemeenten en ICT NML zijn in overleg over het 

overdragen van een aantal bestaande en nieuwe taken binnen de 

gemeenten naar ICT NML. Er zijn geen nieuwe taken opgenomen in de 

begroting 2020. Wel is met de deelnemende gemeenten afgesproken dat 

de fysieke werkplek (IGEL zeroclient) landt in de gemeentespecifieke 

budgetten. Hiervoor wordt een deel leasebudget overgeheveld, waardoor 

dit budgettair neutraal is. 

 

3.2 Verdeelsleutel bijdrage deelnemers 

Zoals eerder vastgesteld wordt de bijdrage aan ICT NML op basis van de 

volgende verdeelsleutels vastgesteld: 

1. gemeentespecifieke kosten worden één op één doorbelast; 

2. voor de bijdrage aan de centrale lasten wordt gebruik gemaakt van de 

volgende variabelen: 

a. Tarief per TB storage ter dekking van de kosten die 

samenhangen met storage; 

b. Tarief per gebruiker ter dekking van de overige kosten. 

 
Het aantal gebruikers per gemeente wordt bepaald op basis van de audit 
die periodiek plaatsvindt ten behoeve van de microsoft licenties. Het 
storagegebruik wordt gemeten voorafgaand aan het opstellen van de 
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begroting. Bij de begroting worden de bijdragen per gemeente voor het 
begrotingsjaar vastgesteld. Bij uitbreiding van het aantal gebruikers of 
storage > 5% gedurende de begrotingsperiode kan de bijdrage worden 
bijgesteld. 

 

3.3 Samenvatting financiële mutaties begroting 2020 

Ten opzichte van de meerjarenraming is de begroting 2020 van ICT NML 

alleen geïndexeerd met een bedrag van € 170.000 zoals ook al eerder in 

de kadernota 2020 opgenomen.  

 

Op basis van de afspraken met de deelnemende gemeenten over de 

fysieke werkplek is een leasebudget van € 47.000 budgettair neutraal 

overgeheveld van de centrale lasten naar de gemeentespecifieke bijdrage.  

 

Daarnaast zijn er enkele wensen van de deelnemende gemeenten 

opgenomen in de begroting 2020 die specifiek voor de betreffende 

gemeente zijn. Deze zijn gespecificeerd in de toelichting op de bijdrage van 

de gemeenten (paragraaf 7.2 e.v.). 

 

Hieronder ziet u een samenvatting van de mutaties in de begroting 2020 

ten opzichte van de meerjarenraming van de begroting 2019: 

 

X € 1.000 2020 2021 2022 2023 

     

Begroting 2019 6.865 6.853 6.853 6.853 

     

Indexering 170 170 170 170 

Werkplek - - - - 

Wensen gemeenten 20 36 40 40 

Totaal mutaties 190 206 210 210 

     

Begroting 2020 7.055 7.059 7.063 7.063 
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4 PROGRAMMAPLAN 

4.1 Programma standaard automatiseringsoplossingen 

Vanuit de visie ICT-NML is het volgende geformuleerd met betrekking tot 

dit programma: 

 

“ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) is een gerenommeerde ICT-

dienstverlener die zowel de lokale overheid als haar ketenpartners: 

- helpt te excelleren door snel, goed en slim gebruik te maken van 

technische mogelijkheden;  

- aanzet tot synergie-effecten; 

- maximaal ontzorgt.  

 

ICT NML biedt in beginsel een gemeenschappelijk automatiseringsplatform 

waarop het goed samenwerken is. Dit is randvoorwaardelijk voor verdere 

digitale samenwerking. ICT NML heeft ondernemerschap hoog in het 

vaandel. 

Zij is een wendbare en weerbare organisatie die borg staat voor de 

kwaliteit van dienstverlening en voorbereid is op de toekomst. Niet alleen 

haar eigen toekomst, maar ook op de toekomst van haar deelnemers.  

De basis tot samenwerken is neergezet.De volgende kernwaarden geven 

daarbij richting aan ons handelen en gedrag: passie, vertrouwen, eenvoud 

en flexibiliteit.” 

 

4.1.1 Wat zijn de ontwikkelingen / bijzonderheden in 2020? 

 
4.1.1.1 Helpdeskdiensten  

De helpdesk draagt zorg voor het ontvangen, registreren, classificeren en 

verhelpen van meldingen die worden gedaan door gebruikers van ICT-

voorzieningen. De helpdesk is verantwoordelijk voor de bewaking van de 

voortgang van alle 1ste lijns incidenten en de terugmelding aan de 

gebruikers of het doorzetten hiervan naar een specialist (2de lijn). 

 

In 2020 zal ingezet worden op het verder harmoniseren, optimaliseren en 
automatiseren van de werkprocessen. Er zal strakker gestuurd gaan 
worden op de geïmplementeerde werkprocessen om eenduidige 
kwalitatief hogere dienstverlening te kunnen garanderen. 
Plan-Do-Control-Act wordt op de dienstverlening verder aangescherpt, 
zodat toetsing en rapportage op Service-Level-Agreements en Product-
Diensten-Catalogus in 2020 verder groeit. Ook continueren en 
professionaliseren we de trendanalyses. Daarnaast voeren we continue 
verbeteringen door ten aanzien van de klantervaring. 
 
Door implementatie van één uniforme werkplek voor elke deelnemer, 
wordt het beheer en ondersteuning vereenvoudigd. 
 

4.1.1.2 Applicatiediensten 
Onder de applicatiediensten vallen een aantal verantwoordelijkheden: 
applicatiedistributie, beheer van de applicatie en het beheer van de 
gegevens. In 2020 wordt het nieuwe werkplek concept dat in 2019 wordt 
opgeleverd verder doorontwikkeld. Tevens onderzoeken we of er bij ict 
gerelateerde samenwerkingsinitiatieven bij de deelnemers van ICT NML 
het beheer van de automatiseringsoplossingen ook ondergebracht kan 
worden bij ICT NML. 
 
4.1.1.3 Mail- en internetdiensten 
Deze diensten hebben betrekking op het technisch beheer van e-mail, 
internet en intranet. In 2020 wordt de standaard mailomgeving voor alle 
deelnemers verder doorontwikkeld. Dit zal resulteren in een betere mail- 
en agenda functionaliteiten met een inherent betere gegevensbeveiliging 
en een rijkere gebruikerservaring. 
 
4.1.1.4 Platformdiensten 
We bieden uitgebreide mogelijkheden om applicaties en informatie 
beschikbaar te stellen aan gebruikers. Stabiliteit en een hoge 
beschikbaarheid garanderen we door gebruik te maken van een 
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representatieve testomgeving. We houden grip op de integrale beveiliging 
middels een SOC (Security Operation Center), waarbinnen we gebruik 
maken van nieuwe technieken om omgevingen te monitoren, patchen en 
hardenen. Een periodieke audit zorgt voor de borging van de getroffen 
maatregelen. 
 
In 2020 wordt er doorontwikkeld op het automatiseren van ICT 
werkprocessen om standaard taken sneller tot uitvoering te kunnen 
brengen. 
 
4.1.1.5 Netwerkdiensten 
Dit betreft het beheer van het netwerk, datastromen en de beveiliging 
ervan. We passen microsegmentering toe en garanderen dat datastromen 
strikt van elkaar gescheiden blijven. 
 
In 2020 wordt er een nieuwe firewall oplossing geïmplementeerd voor het 
toepassen van nieuwe en verbeterde security oplossingen. Verder zullen in 
2020 de actieve componenten in het netwerk worden vervangen, zodat de 
nieuwste technieken worden gebruikt voor het garanderen dat de 
datastromen strikt van elkaar gescheiden blijven. 
 
4.1.1.6 Logistieke diensten 
Logistieke diensten bestaat uit twee onderwerpen namelijk inkoop van 
hardware en software en de afvoer van ‘afgedankte’ apparatuur. De 
inkoop wordt gedaan volgens een uniform bestelproces. Alle handelingen 
worden geregistreerd, zodat elke stap herleidbaar is. Aangeschafte assets 
worden voor uitgifte ook geregistreerd. De afvoer van apparatuur wordt 
voornamelijk gedaan door de leasemaatschappij. Wij krijgen na afvoer een 
certificaat van vernietiging datadragers. Wij zullen regelmatig een 
opschoningsactie houden van ons cmdb (configuratie management 
database). 
 

4.1.1.7 Advies- en projectdiensten 
Deze dienst heeft betrekking op de ondersteuning die geleverd wordt 
waar het advisering in zowel de reguliere- als projectsituatie betreft.  
 
In 2020 komt het programma ICT NML 2.0 ten einde en staat er een 
gestandaardiseerde en geharmoniseerde up-to-date ICT omgeving.  In 
2020 zal de gemeenschappelijke regeling naar verwachting zijn uitgebreid 
met 1 of 2 gemeenten. 
 
4.1.2 Wat willen we bereiken? 

 

Voor het programma gestandaardiseerde automatiseringsoplossingen, zijn 

de volgende doelstellingen geformuleerd: 

1. Onze deelnemers helpen excelleren op het gebied van  de 

automatisering door snel, goed en slim gebruik te maken van 

technische mogelijkheden; 

2. Aanzetten tot synergie-effecten; 

3. Maximaal ontzorgen van onze deelnemers; 

4. Een betrouwbare en stabiele automatiseringsomgeving aanbieden. 

 
4.1.3 Wat gaan we ervoor doen? 

 
In 2020 staat er een gestandaardiseerde en geharmoniseerde up-to-date 

ICT omgeving. De omgeving zal projectmatig verder doorontwikkeld 

worden zodat de omgeving toekomst vast blijft. Dit betekent concreet dat er 

continue aandacht moet zijn voor het wél of niet kiezen voor regievoering 

i.p.v. het uitvoeren in eigen beheer. Regievoering is geen doel maar een 

middel om de ICT omgeving toekomst vast te houden. 

 

Daarnaast worden er continu projecten gestart en afgerond. Dit betreffen 

zowel interne projecten als projecten voor de aangesloten gemeenten. 

Hiervoor is interne capaciteit ingeregeld. 
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4.1.4 Wat mag het kosten? 

 

PROGRAMMA AUTOMATISERING (in €) 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

              

Centrale lasten  4.671.076   4.683.892   4.729.197   4.729.197   4.729.197   4.729.197  

Gemeentespecifieke lasten  1.643.663   1.417.459   1.510.145   1.514.063   1.517.863   1.517.863  

Totaal lasten  6.314.739   6.101.351   6.239.342   6.243.260   6.247.060   6.247.060  

             

Bijdrage aan centrale lasten  4.601.036   4.683.892   4.729.197   4.729.197   4.729.197   4.729.197  

Gemeentespecifieke bijdrage  1.636.045   1.417.459   1.510.145   1.514.063   1.517.863   1.517.863  

Overige baten 77.658 - - - - - 

       

Totaal baten  6.314.739   6.101.351   6.239.342   6.243.260   6.247.060   6.247.060  

             

Saldo van baten en lasten  -     -     -     -     -     -    

Mutatie reserves  -     -     -     -     -     -    

Resultaat  -     -     -     -     -     -    
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PROGRAMMA AUTOMATISERING (in €) 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

              

Centrale lasten       

Product Helpdeskdiensten  923.995   689.920   746.464   746.464   746.464   746.464  

Product Applicatiediensten  569.663   553.801   566.138   572.138   572.138   572.138  

Product Mail- en internetdiensten  175.623   200.654   197.484   197.484   197.484   197.484  

Product Platformdiensten  1.462.686   1.634.188   1.683.292   1.677.292   1.677.292   1.677.292  

Product Netwerkdiensten  623.796   655.769   679.694   679.694   679.694   679.694  

Product Logistieke diensten  446   6.524   6.795   6.795   6.795   6.795  

Product Advies- en projectdiensten  914.867   943.036   849.330   849.330   849.330   849.330  

Totaal centrale lasten  4.671.076   4.683.892   4.729.197   4.729.197   4.729.197   4.729.197  

             

Gemeentespecifieke lasten       

Product Helpdeskdiensten -    - - - - - 

Product Applicatiediensten  838.814   800.500   772.000   772.000   772.000   772.000  

Product Mail- en internetdiensten -     - - - - - 

Product Platformdiensten  726.396   468.758   563.380   579.580   583.380   583.380  

Product Netwerkdiensten  20.997   48.000   48.000   48.000   48.000   48.000  

Product Logistieke diensten  -   - - - - - 

Product Advies- en projectdiensten  57.456   100.201   126.765   114.483   114.483   114.483  

Totaal gemeentespecifieke lasten  1.643.663   1.417.459   1.510.145   1.514.063   1.517.863   1.517.863  

  

Baten  

 

          

Bijdrage aan centrale lasten  4.601.036   4.683.892   4.729.197   4.729.197   4.729.197   4.729.197  

Gemeentespecifieke bijdrage  1.636.045   1.417.459   1.510.145   1.514.063   1.517.863   1.517.863  

Overige baten 77.658 - - - - - 

Totaal baten  6.314.739   6.101.351   6.239.342   6.243.260   6.247.060   6.247.060  

 

Saldo van baten en lasten - - - - - - 

Mutatie reserves - - - - - - 

Resultaat - - - - - - 
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4.2 Programma Bedrijfsvoering / Overzicht overhead 

 

4.2.1 Wat zijn de ontwikkelingen / bijzonderheden in 2020? 

Op bedrijfsvoeringsgebied staat 2020 in het teken van doorontwikkeling. Processen worden verder geoptimaliseerd en de informatievoorziening komt op een 

hoger plan. Risico management zal verder geborgd worden zoals ook aangegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. 

 

 

4.2.2 Wat willen we bereiken? 

Voor dit programma zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

1. Optimaliseren ondersteunende bedrijfsprocessen die bedoeld zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma’s te realiseren; 

2. Een juiste, tijdige, betrouwbare en volledige informatievoorziening te waarborgen; 

3. Een goede governance structuur behouden; 

4. Structureel en reëel evenwicht in de begroting. 

  



 

Begroting 2020  13   19-3-2019   

4.2.3 Wat gaan we ervoor doen? 

 

Personeel 

In 2019 en 2020 wordt het personeel van ICT NML opgeleid vanuit het Programma ICT NML m.b.t. de ICT onderdelen welke door dit programma worden 

opgeleverd. Daarnaast worden er in 2019 trajecten opgestart in het kader van de organisatie ontwikkeling. Denk hierbij aan het doorontwikkelen van 

persoonlijke competenties, coachingstrajecten, op een andere manier aansturen, etc. In 2020 is het personeel in staat om de vernieuwde ICT omgeving goed 

te beheren. In 2020 heeft ICT NML te maken met een taakstelling op het gebied van personeel van 75.000 euro, deze in deze begroting verwerkt. Daarnaast 

verwacht ICT NML in 2020 te groeien met 1 of 2 nieuwe gemeenten waardoor de formatie zal groeien. 

  

Informatie 

Informatisering is een belangrijk onderdeel waarop ICT NML zich verder wil gaan focussen en ontwikkelen. In 2020 is duidelijk op welke onderdelen concreet 

de focus komt te liggen. 

In 2019 is een vernieuwde PDC, SLA en DVO opgesteld, samen met een Dossier Financiële Afspraken (DFA) en verwerkersovereenkomsten. Naast de 

informatie over de diensten en producten van ICT NML, het niveau van de dienstverlening, etc. worden in deze vastgestelde documenten tevens financiële 

afspraken rond de serviceverlening beschreven, alsmede afspraken hoe ICT NML als derde partij met de persoonsgegevens omgaat. In 2020 zal een review 

plaatsvinden op de betreffende documenten door vertegenwoordigers van ICT NML en de aangesloten gemeenten. 

 

Communicatie 

De ICT NML contactpersonen vanuit de aangesloten gemeenten zijn de accountmanagers. Elke aangesloten gemeente heeft een eigen ICT accountmanager 

waarmee ICT NML zowel strategisch, tactisch als operationeel overleg voert. Dit is een constructief overleg en zal in 2020 ook worden ingeregeld. 

Kijkend naar de governance structuur heeft ICT NML een bestuur en een interne directie/MT. Hiertussen vindt zeer regelmatig overleg plaats. Daarnaast is er 

veelvuldig overleg tussen de opdrachtgevers en de directie/MT van ICT NML. 

ICT NML kijkt naast de meer traditionele communicatiemiddelen ook naar nieuwe communicatiemethoden om de bereikbaarheid van ICT NML te vergroten en 

daarmee de dienstverlening te verbeteren. Denk hierbij aan Skype (chat, conference call, video conferentie), whatsapp, apps, etc. Via de in 2019 vernieuwde 

website kan er in 2020 gebruik worden gemaakt van de nieuwe communicatiemethoden. 

 

Organisatie 

In de visie ICT NML zal Informatisering tevens een belangrijk item gaan worden waarop ICT NML in 2019 meer wil gaan samenwerken met de aangesloten 

gemeenten. Deze ontwikkeling zal in 2020 uiteindelijk ook invloed hebben op de organisatie van ICT NML (formatie en functies). Hiermee is in het vastgestelde 

inrichtingsplan (2018) reeds rekening gehouden. 
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Door o.a. de toenemende digitalisering, steeds weer nieuwe technieken en een krappe ICT arbeidsmarkt moet ICT NML zich blijven inspannen om een 

wendbare/flexibele, deskundige, resultaatgerichte organisatie te blijven. Dit doet ICT NML door slim samen te werken met de aangesloten gemeenten en 

andere publieke en private organisaties (bijvoorbeeld Inkoopcentrum Zuid, de VNG en leveranciers) en te blijven investeren in de interne organisatie 

(trainingen, organisatie ontwikkeltrajecten, etc.). 

 

Financiën 

De doorontwikkeling naar de BVO brengt met zich mee dat de termijnen die gelden voor de P&C-cyclus overeenkomen met de wettelijke termijnen genoemd in 

de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen. Tevens zijn voor de verslaglegging rondom de P&C-cyclus de regels van het BBV van belang. Er is sinds medio 

2018 een financiële verordening van kracht met bijbehorende beleidsnota’s.  

De gemeenschappelijke regeling ICT NML voldoet aan alle gestelde voorwaarden van de provincie Limburg waardoor de provincie in 2019 het 

begrotingstoezicht gaat uitvoeren in de vorm van repressief toezicht. Dit betekent dat noch de begroting noch de wijzigingen daarvan de goedkeuring van de 

provincie Limburg behoeven. ICT NML verwacht dat dit in 2020 tevens het geval zal zijn. ICT NML zal de begroting verder doorontwikkelen op het gebied van 

de W-vragen, KPI’s en risicomanagement.  

 

Automatisering 

In 2018 is gestart met het programma ICT NML 2.0. Dit programma wordt in kwartaal 1 van 2020 definitief opgeleverd. Het doel van dit programma is relatief 

eenvoudig te omschrijven, namelijk het realiseren van de resultaten die benoemd zijn in de visie van de ICTNML. Deze resultaten zijn: 

▪ verhoogd niveau van informatiebeveiliging 

▪ excellente dienstverlening door: 

▪ klantgerichtheid 

▪ kortere responsetijden 

▪ kortere doorlooptijden 

▪ proactieve houding 

▪ vermindering van kwetsbaarheid 

▪ mogelijkheden tot maximaliseren synergievoordelen door “economy of scale” 

▪ mogelijkheden tot verbreding van de dienstverlening door “economy of scope” 

▪ nog scherpere afspraken, vastgelegd in DVO, PDC en SLA 

▪ betere prijs/kwaliteitverhouding, waar voor je geld. 

 

Huisvesting 

Momenteel is ICT NML gehuisvest in Roermond (conform gemeenschappelijke regeling), op de vierde verdieping van het Natalini gebouw, Buitenop 8. Het 

huurcontract loopt tot medio 2020. In de loop van 2019 zal worden bekeken of deze locatie de beste plek is voor ICT NML.  
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4.2.4 Wat mag het kosten? 

 

PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING / OVERZICHT OVERHEAD (in €) 
Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

              

Centrale lasten  750.477   730.799   816.015   816.015   816.015   816.015  

Gemeentespecifieke lasten  -     -     -     -     -     -    

Totaal lasten  750.477   730.799   816.015   816.015   816.015   816.015  

             

Bijdrage aan centrale lasten  351.952   730.799   816.015   816.015   816.015   816.015  

Gemeentespecifieke bijdrage 

Overige baten 

 -    

403.762 

 -    

- 

 -    

- 

 -    

- 

 -    

- 

 -    

- 

Totaal baten  755.714   730.799   816.015   816.015   816.015   816.015  

             

Saldo van baten en lasten         5.237   -     -     -     -     -    

Mutatie reserves                  -     -     -     -     -     -    

Resultaat         5.237   -     -     -     -     -    
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4.2.5 Beleidsindicatoren 

Vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het verplicht om in de begroting over de volgende beleidsindicatoren te rapporteren: 

 

Nr. Indicator Eenheid Per. ICTNML Bron Beschrijving 

1 Formatie Fte per 1000 inwoners 2020 0,2 Eigen begroting De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op 
peildatum 1 januari. 

2 Bezetting Fte per 1000 inwoners 2020 0,2 Eigen begroting De werkelijke bezetting in fte van het ambtelijk apparaat op 
peildatum 1 januari. 

3 Apparaatskosten Kosten per inwoner 2020 31,29 Eigen begroting De personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het 
functioneren van de organisatie. Hier worden alle kosten van ICT 
NML in meegenomen aangezien de kosten van ICT NML voor de 
deelnemende gemeenten binnen de apparaatskosten vallen.  

4 Externe inhuur Kosten als % van de 
totale loonsom + totale 
kosten inhuur externen 

2020 4,1% Eigen begroting De inhuur voor tijdelijke vervanging of voor inhuur van specialisten 
met specialistische vakkennis die ontbreekt in de organisatie. 

5 Overhead % van totale lasten 2020 11,6% Eigen begroting De kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. 
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5 PARAGRAFEN 

Voor ICT NML zijn de paragrafen weerstandsvermogen, risicobeheersing en de treasuryparagraaf van toepassing. Voor de paragraaf bedrijfsvoering wordt 

verwezen naar het programma Bedrijfsvoering. 

 

5.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeenschappelijke regeling om 

toekomstige onverwachte tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe 

consequenties heeft voor haar huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het 

weerstandsvermogen is van belang voor de mate waarin risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn 

getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten, kunnen worden opgevangen.  

 

Beleid 

In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is als minimum eis opgenomen dat in de 

weerstandsparagraaf alle risico’s worden opgenomen, die tot op het moment van aanbieden van de 

begroting en meerjarenraming bij het algemeen bestuur bekend zijn. 

 

De huidige inventarisatie beperkt zich tot financiële risico’s en risico’s met betrekking tot de bedrijfsvoering. 

In de door ontwikkeling van het risico management zal er ook aandacht besteed worden aan overige niet 

financiële risico’s (Imago, juridisch etc.). Om de relatie tussen de risico’s die de gemeenschappelijke 

regeling loopt en het noodzakelijke weerstandsvermogen in kaart te brengen zijn de risico’s 

geïnventariseerd en geclassificeerd naar:  

- het schadebedrag van mogelijke risico’s (Gering / Beduidend / Kritiek); 

- de inschatting dat het zich vooral zal doen (Laag / Gemiddeld / Hoog). 

 

Tevens wordt er onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico’s, waarbij structurele risico’s 

dubbel meetellen bij het bepalen van de risico waarde. 
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Risico inventarisatie 

De volgende bedrijfsvoering en financiële risico’s zijn benoemd en als volgt geclassificeerd: 

 

 
 

De totale risico waarde is nog niet te kwantificeren en zal in de doorontwikkeling van het risico management meegenomen worden. Dit zal zijn weerslag krijgen 

een separatie notitie die met het bestuur wordt besproken.  
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6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

6.1 Risico inventarisatie 

Hieronder worden de belangrijkste risico’s gemeld die op dit moment geïdentificeerd zijn.  

 

Uitval van centrale ICT systemen 

Ondanks alle genomen maatregelen is het mogelijk dat de systemen van ICT NML uitvallen. Dit is voor de deelnemende gemeenten een risico voor de 

bedrijfsvoering en kan uiteindelijk ook financiële gevolgen hebben.  

 

Informatie veiligheid 

Cybercrime lijkt een steeds groter probleem te worden. Omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe. 

Gemeenten en ICT NML trekken hierin samen op om de informatiebeveiliging op hoog peil te houden.  

 

Kennisniveau medewerkers 

Ontwikkelingen op ICT gebied gaan bijzonder snel en het blijft steeds de uitdaging op qua kennis en kunde bij te blijven. Ook gezien de landelijk opgelegde 

ontwikkelingen. Een risico reducerende maatregel is ingezet, namelijk forse investering in technische kennis. Pas na de trainingen is het effect meetbaar. 

 

Verandervermogen organisatie 

Door de ontwikkelingen op ICT gebied vanuit het programma ICT NML 2.0 is het noodzakelijk om deze veranderingen snel en goed te laten landen in de 

organisatie. Dit vergt nogal wat van onze medewerkers (vakinhoudelijke kennis, competenties etc.) en hier wordt permanent aandacht aan besteed d.m.v. 

vakinhoudelijke ICT trainingen en ontwikkeling van de ‘soft skills’. 

 

Personeelsbegroting en kosten bedrijfsvoering 

De personeelskosten in de huidige begroting zijn opgenomen op basis van schattingen vanwege het ontbreken van realisatiecijfers. Nu de medewerkers zijn 

overgekomen van de deelnemende gemeenten is het mogelijk de personeelskosten beter in beeld te krijgen. Ook andere kosten zoals verzekeringen, 

huisvesting en eigen softwarelicenties zijn opgenomen. Het is echter nog onduidelijk of deze bedragen voldoende zijn. 

 

Inkoop- en aanbesteding 

Het risico is dat er niet wordt voldaan aan het inkoopbeleid in verband met onvoldoende kennis op dat gebied. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kennis 

van inkoopspecialisten bij de deelnemende gemeenten, Inkoopcentrum Zuid en in het bijzonder de gemeente Venlo waar ICT NML deze diensten afneemt. 
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Autonome ontwikkelingen 

Naast de wensen en eisen van de deelnemende gemeenten zijn er ook ontwikkelingen vanuit de landelijke overheid die voor de gemeenten naast 

organisatorische gevolgen ook hun effecten hebben op de ICT omgeving. Een voorbeeld hiervan zijn ontwikkelingen zoals de BIO (vervanger van de BIG) en 

de AVG. Waarschijnlijk brengt dit gevolgen op ICT gebied met zich mee maar is nog niet duidelijk met welke kosten we geconfronteerd gaan worden. 

 

Vennootschapsbelasting 

Activiteiten die plaatsvinden op basis van een samenwerking tussen overheden worden onder voorwaarden alsnog vrijgesteld, de zogenaamde 

samenwerkingsvrijstelling. Dit is voor ICT NML van toepassing. Derhalve is op basis van de huidige situatie en inzichten geen last voor de 

vennootschapsbelasting opgenomen in de begroting. Mocht er uitbreiding van diensten gaan plaats vinden en dit effect hebben op de vennootschapsbelasting, 

zal dat verwerkt worden in de begroting. ICT NML zal in overleg treden met de belastinginspecteur om dit risico te verminderen. 

 

Weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit nagenoeg nihil. Dit heeft tot gevolg dat de risico’s volledig bij de deelnemende gemeenten liggen (conform gemeenschappelijke 

regeling). In de toekomst zal de weerstandscapaciteit langzaam opgebouwd worden uit een deel van de toetredingsfee die betaald wordt door eventuele 

toetreders en via eventuele resultaatbestemming bij de jaarrekening. Met het bestuur is afgesproken dat er een notitie over risico management en 

weerstandsvermogen wordt voorbereid zodat deze in het bestuur kan worden besproken. 
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Kengetallen 

Vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het verplicht om in de begroting over de volgende kengetallen te rapporteren: 

 
Kengetallen: Norm Jaarrek 2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 

1. netto schuldquote 0%<>100% nvt 0% 0% 0% 0% 0% 

1a. netto schuldquote 
gecorrigeerd voor  alle 
verstrekte leningen 

0%<>100% nvt 0% 0% 0% 0% 

  

0% 

2. solvabiliteitsratio 25%<>40% nvt 0% 0% 0% 0% 0% 

3. structurele 
exploitatieruimte 

> 0 nvt 0% 0% 0% 0% 0% 

4. Kengetal grondexploitatie > 0 N.v.t. 

5. Belastingcapaciteit - N.v.t. 

 

Ad 1+1a) kengetal relateert de schuldpositie van ICT NML aan de inkomstenstroom. ICT NML heeft geen schuldpositie, vandaar dat de uitkomst gelijk is aan 0. 

 

Ad 2) indicator om inzicht te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. ICT NML heeft geen Eigen 

Vermogen. 

 

Ad 3) ICT NML heeft een sluitende meerjarenbegroting en er is geen sprake van incidentele baten of lasten. 

 

Toelichting en de relatie tot de financiële positie:  

Bij ICT NML is er vooralsnog geen sprake van schulden, tevens bouwt ICT NML nog geen weerstandsvermogen op. Dit maakt de financiële positie kwetsbaar, 

bij tekorten zal er om een extra bijdrage gevraagd worden bij de deelnemers. Voor de toekomst wordt wel bekeken in welke mate ICT NML 

weerstandsvermogen kan opbouwen, bijvoorbeeld bij nieuwe toetreders en/of resultaatbestemming. Risico management wordt verder ontwikkeld, dit zal zijn 

weerslag krijgen een separatie notitie die met het bestuur wordt besproken.  

 

De weerstandsratio is 0% (er is nog geen weerstandscapaciteit). 

 

Aangezien er nog geen vastgestelde jaarrekening 2018 is bij het opstellen van de begroting 2020 zijn de cijfers hiervan nog niet verwerkt. 

 

 

 

  



 

Begroting 2020  22   19-3-2019   

6.2 Treasuryparagraaf 

Inleiding 

Met de financieringsparagraaf wordt beoogd de transparantie van het treasurybeleid en treasurybeheer te vergroten en meer inzicht te geven in de 

(financierings)risico’s en de beheersing daarvan. Bij de inwerkingtreding van de Wet Financiering decentrale overheden (fido) is het opnemen van een 

financieringsparagraaf in de begroting en in de rekening voorgeschreven. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de onderwerpen binnen de 

financieringsparagraaf voor.  

 

De grondslag voor de treasuryfunctie van ICT NML wordt gevormd door het in het Bestuur vastgestelde treasurystatuut. In het treasurystatuut zijn de kaders 

opgenomen waarbinnen het Bestuur de financieringsfunctie mag uitoefenen. 

 

Het treasurybeleid is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van ICT NML een zo optimaal rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel mogelijk 

te reduceren. Hierbij moeten de risico’s zo goed mogelijk worden beheerst.  

 

De belangrijkste algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn: 

A. Het verzekeren van een duurzame relatie met de financiële markten om tegen acceptabele condities te financieren; 

B. Het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s; 

C. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; 

D. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido, de Ruddo, respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut. 

 

Deze doelstellingen worden in deze volgorde behandeld. 

 

A. Relatiebeheer 

ICT NML beoogt het realiseren van gunstige of marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiermee wordt minimalisering van de 

rentekosten en maximalisatie van de rentebaten binnen ICT NML nagestreefd.  

 

B. Risicobeheer 

Op financieringsgebied zijn er een aantal risico’s te onderscheiden. In het treasurystatuut wordt voor elk soort risico beleid geformuleerd. Onderstaand wordt 

eerst de rentevisie geformuleerd waarna verschillende risico’s worden toegelicht. 

 

Renterisico  

De kasgeldimiet en de renterisiconorm mogen niet worden overschreden. Het aangaan van nieuwe leningen en uitzettingen wordt afgestemd op de financiële 

positie en de liquiditeitsplanning van ICT NML, waarbij ook de rentevisie in ogenschouw wordt genomen. 
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Kasgeldlimiet: 

Het kasgeldlimiet is een instrument uit de wet fido voor het beheersen van het risico van een rentewijziging bij herfinanciering. Het stelt een maximum aan het 

gebruik van korte termijn financieringen, de netto vlottende schuld. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet 

overschrijdt, dan dient ICT NML de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de 

kasgeldlimiet. Onderstaande tabel toont de berekening van de kasgeldlimiet en de beschikbare ruimte. 

 

KASGELDLIMIET 2020 2021 2022 2023 

       

(1) Vlottende schuld 0 0 0 0 

(2) Vlottende middelen 0 0 0 0 

(3) Netto vlottend (+) of overschot middelen (-) 0 0 0 0 

4. Kasgeldlimiet 578.539 578.861 579.172 579.172 

       

Ruimte onder KGL (4>3) 578.539 578.861 579.172 579.172 

Overschrijding van de KGL (3>4) 0 0 0 0 

       

Berekening kasgeldlimiet      
       

Begrotingstotaal 7.055.357 7.059.275 7.063.075 7.063.075 

Percentage regeling 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 

Kasgeldlimiet 578.539 578.861 579.172 579.172 
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Renterisiconorm: 

De renterisiconorm is een instrument uit wet fido voor het beheersen van het risico van een rentewijziging bij herfinanciering. De beheersing bestaat eruit dat 

de herfinanciering gelijkmatig gespreid moet worden. In enig jaar mag over niet meer dan 20% van het begrotingstotaal renteherziening plaats kunnen vinden. 

Voor de renterisiconorm geldt een minimumbedrag van 2.500.000 euro. De norm is bedoel om het budgettaire risico van rentestijgingen te maximeren. 

Treasury zorgt er bij het aantrekken van langlopende geldleningen voor dat de renterisiconorm niet overschreden wordt. In onderstaande tabel wordt de 

renterisiconorm en het renterisico getoond voor de jaren 2020 tot en met 2023. 

 

Stap Variabelen renterisico (norm) 2020 2021 2022 2023 

(1) Renteherzieningen 0 0 0 0 

(2) Aflossingen 0 0 0 0 

(3) Renterisico (1+2) 0 0 0 0 

(4) Renterisiconorm 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln. 

(5a) = 

(4>3) 

Ruimte onder renterisiconorm 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln. 

(5b) = 

(3>4) 

Overschrijding renterisiconorm 0 0 0 0 

      

Berekenin

g 

Renterisiconorm:     

(4a) Begrotingstotaal jaar  7.055.357 7.059.275 7.063.075 7.063.075 

(4b)

  

Percentage regeling   20% 20% 20% 20% 

(4) = (4a x 

4b / 100) 

Renterisiconorm (min. 2,5 mln.) 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln. 

 

ICT NML blijft binnen de rente risico norm. 
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Koersrisico 

Koersrisico is het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bij ICT NML niet van 

toepassing. 

 

Kredietrisico 

Uitzettingen wordt uitsluitend gedaan bij instellingen die voldoen aan de Wet FIDO. Het kredietrisico is hierdoor zeer laag tot nihil. 

  

Liquiditeitsrisico 

De liquiditeitsrisico’s worden beheerst door de treasury activiteiten te baseren op een liquiditeitsplanning.  

 

Valutarisico 

Valutarisico’s worden in het openbaar lichaam uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in de Nederlandse 

geldeenheid (de euro). ICT NML heeft géén posities in valuta anders dan de euro. 

 

C Doelmatigheid financiering 

ICT NML tracht de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities te minimaliseren. 

 

D Optimalisatie renteresultaten  

 

Rentevisie  

Wij volgen de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt nauwgezet. De voor de komende jaren verwachte rentekosten van onze gemeente zijn gebaseerd 
op de liquiditeitsbehoefte vanuit de exploitatie. Doordat ICT NML werkt met bijdragen op voorschotbasis en activa geheel via operational lease worden 
aangewend, is de liquiditeitsbehoefte gering. 

 

Financieringspositie en renteresultaat 

Doordat ICT NML werkt met bijdragen op voorschotbasis en activa geheel via operational lease worden aangewend, is de financieringspositie beperkt en het 

verwachte renteresultaat nagenoeg nihil. 



 

Begroting 2020  26   19-3-2019   

7 FINANCIËLE BEGROTING 

7.1 Overzicht baten en lasten cf. indeling BBV 

Het budgettair kader geeft de ontwikkeling van de baten en lasten van ICT NML weer voor de jaren 2020 – 2023. Deze is als volgt: 
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7.2 Overzicht bijdrage per deelnemende gemeente 

 

BATEN BIJDRAGE PER DEELNEMENDE GEMEENTE (in €) 
Begroting 

2020 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 

          

Bijdrage centrale lasten     

Gemeente Roermond 1.633.066 1.683.293 1.683.293 1.683.293 

Gemeente Venlo 2.636.466 2.625.568 2.625.568 2.625.568 

Gemeente Weert 991.678 951.006 951.006 951.006 

Gemeente Nederweert 284.003 285.346 285.346 285.346 

Totaal bijdrage centrale lasten 5.545.212 5.545.212 5.545.212 5.545.212 

          

Bijdrage gemeentespecifieke lasten     

Gemeente Roermond  327.898   324.556   324.556   324.556  

Gemeente Venlo  745.644   739.548   739.548   739.548  

Gemeente Weert  290.018   287.174   287.174   287.174  

Gemeente Nederweert  146.585   162.785   166.585   166.585  

Totaal bijdrage gemeentespecifieke lasten 1.510.145 1.514.063 1.517.863 1.517.863 

  

Totale bijdrage per gemeente          

Gemeente Roermond  1.960.964   2.007.849   2.007.849   2.007.849  

Gemeente Venlo  3.382.110   3.365.116   3.365.116   3.365.116  

Gemeente Weert  1.281.697   1.238.180   1.238.180   1.238.180  

Gemeente Nederweert  430.588   448.131   451.931   451.931  

Totale bijdrage 7.055.357 7.059.275 7.063.075 7.063.075 
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7.2.1 Toelichting bijdrage per gemeente 

 

Onderstaand wordt toegelicht wat de financiële gevolgen zijn voor de afzonderlijke gemeenten. 

 

 

Gemeente Roermond: 

 
Roermond x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

         

Bijdrage begroting 2019      1.911       1.958       1.958       1.958  

          
Toepassen prijs- en loonindex  49   50   50   50  

Bijdrage begroting 2020             1.960              2.008              2.008              2.008  

 

Voor de gemeente Roermond heeft alleen de indexering een effect op de bijdrage 2020 e.v. 

 

 

Gemeente Venlo: 

 
Venlo x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

         

Bijdrage begroting 2019      3.315       3.298       3.298       3.298  

          
Toepassen prijs- en loonindex  81   81   81   81  

Teruggave budget applicatie -/- 14 -/- 14 -/- 14 -/- 14 

Bijdrage begroting 2020             3.382              3.365              3.365             3.365 

 

Voor de gemeente Venlo heeft de indexering een effect op de bijdrage 2020 e.v. Daarnaast zal een budget van € 13.500 teruggegeven worden aan de 

gemeente Venlo voor een applicatie die niet meer door ICT NML wordt geleverd. 
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Gemeente Weert: 

 
Weert x € 1.000 2020 2021 2022 2023 

         

Bijdrage begroting 2019      1.258       1.215       1.215       1.215  

          
Toepassen prijs- en loonindex  31   30   30   30  

Teruggave budget applicatie -/- 7 -/- 7 -/- 7 -/- 7 

Bijdrage begroting 2020             1.282              1.238              1.238              1.238 

 

Voor de gemeente Weert heeft de indexering een effect op de bijdrage 2020 e.v. Daarnaast zal een budget van € 7.000 teruggegeven worden aan de 

gemeente Weert voor een applicatie die niet meer door ICT NML wordt geleverd. 

 

 

Gemeente Nederweert: 

 
Nederweert x € 1.000 

2020 2021 2022 2023 

         

Bijdrage begroting 2019         381          382          382          382  

          
Toepassen prijs- en loonindex  9   9   9   9  
Verhoging budget applicatie 6 6 6 6 
Verhoging lease budget 35 51 55 55 

Bijdrage begroting 2020                431                 448                 452  452 

 

Voor de gemeente Nederweert heeft de indexering een effect op de bijdrage 2020 e.v. Daarnaast zal een budget van € 6.000 worden toegevoegd aan  het 

gemeentespecifieke budget voor de afname van een applicatie. Ook kiest de gemeente Nederweert ervoor om haar leasebudget oplopend te verhogen  met 

uiteindelijk € 54.600 ter dekking van gemeentespecifieke ICT. 
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7.3 Aanmerkelijke verschillen ten opzichte van 2019 

 
De totale lasten nemen in totaal met een bedrag van circa € 223.000 toe ten opzichte van 2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

- Indexering conform in de Kadernota ICT NML 2020 opgenomen percentages van in totaal afgerond € 170.000.  

- De mutaties in de gemeentespecifieke budgetten zoals eerder aangegeven van € 20.000 

- Al in de meerjarencijfers van de begroting 2019 opgenomen mutaties, zoals een taakstelling personele lasten en verhoging van de centrale 

leasekosten, van afgerond per saldo € 33.000. 

 

Een aantal autonome ontwikkelingen zijn in de begroting opgenomen zoals hogere lasten dataverbindingen, verzekeringen en hogere licentiekosten. Doordat 

de dekking voor de autonome ontwikkelingen is gevonden binnen het programma Automatisering vindt er een verschuiving plaats tussen het programma 

Automatisering en het programma Bedrijfsvoering / Overhead. 

 

Per saldo blijft de stijging voor 2020 binnen het budgettair kader dat is vastgelegd in de kadernota 2020 van ICT NML.  

  

 

7.4 Overzicht incidentele baten en lasten 

Er is geen sprake van incidentele baten en lasten. Alle in de meerjarenbegroting opgenomen posten zijn structureel van aard. 
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7.5 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 

 

7.5.1 Balansbegroting 

ICT NML heeft geen bezittingen en schulden. Vooralsnog ziet de begrote balans er dan ook als volgt uit: 
 

Balansbegroting          

(bedragen x € 1000,-) Realisatie Begroting  Begroting Begroting Begroting Begroting 

ACTIVA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vaste activa             

Materiele vaste activa nvt           

Financiële vaste activa nvt           

Totaal vaste activa nvt 0 0 0 0 0 

              

Vlottende activa             

Voorraden nvt           

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar nvt           

Liquide middelen nvt           

Overlopende activa nvt           

Totaal vlottende activa nvt 0 0 0 0 0 

Totaal generaal nvt 0 0 0 0 0 
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Balansbegroting          

(bedragen x € 1000,-) Realisatie Begroting  Begroting Begroting Begroting Begroting 

PASSIVA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

              

Vaste passiva             

Eigen vermogen nvt           

Voorzieningen nvt           

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer nvt           

              

Totaal vaste passiva nvt 0 0 0 0 0 

              

Vlottende passiva             

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan een jaar nvt           

Overlopende passiva nvt           

              

Totaal vlottende passiva nvt 0 0 0 0 0 

Totaal GENERAAL nvt 0 0 0 0 0 

 

 

Er is nog geen rekening gehouden met de concept jaarrekening 2018 in bovenstaande opzet. 
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7.5.2 Taakvelden en overhead 

 

Taakvelden 

ICT-NML heeft te maken met slechts 2 taakvelden: overhead en treasury. De verdeling voor de begroting 2020 is als volgt: 

- treasury € 0; 

- overhead € 7.055.357. 

 

Taakveld Treasury 

Voor de begroting 2020 – 2023 zijn er geen financieringslasten geraamd. De begroting wordt gefinancierd door de bijdragen van de deelnemers 

(voorschotbasis) en er is wordt een rekening-courant overeenkomst aangegaan met de BNG, waarbij ook een kasgeldlening denkbaar is. Financieringslasten 

zullen minimaal zijn. 

 

Taakveld Overhead 

De volledige begroting van ICT-NML valt onder het taakveld Overhead1. Wel dient inzichtelijk gemaakt te worden wat tot de ‘eigen overhead’ behoort. Dit 

bedrag is opgenomen in het programma Bedrijfsvoering / overzicht overhead.  

 

  

 

                                                      
1 Wat valt er onder overhead: Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) / Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie / HRM / Inkoop / Communicatie / Juridische zaken / 
Bestuursondersteuning / ICT / FZ, huisvesting, DIV (m.u.v. direct toerekenbare lasten). 
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8 BIJLAGEN 

8.1 EMU-saldo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


