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Onderwerp: Informatievoorziening 2014 en verder 

Reg. Nummer: 2013/460857 

 

1. Inleiding 

De gemeente wordt de komende jaren geconfronteerd met een veelheid aan 

maatschappelijke en technische ontwikkelingen. De verwachting is dat de 

digitalisering- en automatiseringsopgave voor de hele organisatie de komende 5 tot 

10 jaar erg groot zal zijn.  

 

Of het nu gaat om het sociaal domein, het fysieke domein of onze dienstverlening 

aan de burger en het bedrijfsleven. IT is een cruciale levensader voor onze interne 

en externe dienstverlening. 

 

Tussen 2010 en 2012 zijn er met de Masterplannen ICT en Digitalisering 

investeringen gedaan om een stevige infrastructuur neer te leggen, zodat de 

organisatie flexibeler kan werken en om locaties te centraliseren in de Raakspoort.  

 

Voor 2013-2014 is het beschikbare budget lager dan in voorgaande jaren en is een 

herijking van de IT-opgave noodzakelijk. Hierbij is de realisatie van de 

noodzakelijke IT infrastructuur in de Zijlpoort, informatiebeveiliging en continuïteit 

de eerste prioriteit. 

 

De nadruk van IT is in 2013 verlegd naar het optimaliseren van de bedrijfsvoering 

binnen het beschikbare budget. De inspanning is vooral gericht op het in stand 

houden van bestaande systemen en processen.  

In navolging van deze aanpak worden alleen bewezen standaarden gebruikt en niet 

de nieuwste IT hard- en software aangeschaft. 

 

IT is in bijna alle werkprocessen van de gemeente niet meer weg te denken. Minder 

investeren in IT systemen, middelen en manschappen heeft gevolgen voor de 

interne doorontwikkeling. Ook zijn er daardoor nauwelijks middelen om te 

investeren in nieuwe ontwikkelingen, waaronder de verplichtingen van het Rijk en 

dienstverlening aan de burger.  

 

Kan de IT-opgave worden gerealiseerd met de bestaande middelen? 

Een absolute norm hoeveel een gemeente moet besteden aan IT is niet te geven. Uit 

onderzoek (M&I en Berenschot; bijlagen 1 en 2) blijkt dat de gemeente Haarlem 

aanzienlijk minder formatie heeft en middelen besteedt aan ICT dan vergelijkbare 

gemeentes.  

 

In 2010-2012 is veel tot stand gekomen doordat de Masterplannen ICT 

(infrastructuur) en Digitalisering (innovatie) werden uitgevoerd. Dit is veelal 

gedaan met behulp van de inzet van externen. 

 

Conform de toezegging in de Kadernota 2014 (en het verzamelamendement) zal in 

deze Raadsnota worden uitgelegd waarom extra middelen noodzakelijk zijn. 

Vervolgens wordt toegelicht waaraan de extra € 600.000,- wordt uitgegeven en 

welke activiteiten in 2014 niet kunnen worden gedaan. 

 

Informatienota 
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Tevens wordt een terugkoppeling gegeven van de Masterplannen ICT/Digitalisering 

en wordt informatie vertrekt over het gebruik van open source software (Motie 11; 

Kadernota 2013). 

 

2. Kernboodschap 

Het beoogde resultaat van deze nota is om zichtbaar te maken: 

- hoe het beschikbare budget optimaal wordt ingezet (binnen een 

minimumscenario) zonder dat er onaanvaardbare IT-calamiteiten ontstaan; 

- welke prioriteiten worden aangepakt met de noodzakelijke extra middelen. 

beschikbare € 600.000 in 2014; 

- wat de digitaliseringsopgave voor de komende jaren is en welke scenario’s 

mogelijk zijn om alle verplichtingen en noodzakelijke activiteiten uit te 

kunnen voeren; 

- deze nota gaat niet over de digitalisering van de archivering, maar is wel 

cruciaal voor het realiseren van de wettelijke eisen voor archivering.   

 

3. Consequenties 

De stand van zaken in de gemeente Haarlem 

Voor 2010 besteedde de gemeente Haarlem slechts beperkt aandacht aan ICT. Dit 

maakte het noodzakelijk om een inhaalslag te maken tussen 2010-2012.  

 

De belangrijkste ontwikkelingen zijn ondergebracht in het Masterplan ICT 2010 - 

2014 (reg.nr. 2010/135106) en het Masterplan Digitalisering 2010 – 2014 (reg.nr. 

2010414701).  

 

Uitvoering van deze plannen heeft tot en met 2012 geleid tot de 1
e
 stappen in het 

werken zonder vaste werkplek, het in gebruik nemen van een beheercentrum 

(datacenter) en de Raakspoort. Het Stadhuis en andere gemeentelijke locaties zijn in 

deze periode ook voorzien van de noodzakelijke IT-voorzieningen.  

 

Andere noemenswaardige ontwikkelingen zijn de implementatie van een nieuw 

geografisch platform, zelfbedieningsbalies, een nieuw vergunningensysteem en de 

start van de ontwikkeling van een nieuw intranet en website.  

 

Daarnaast zijn op de infra- en beheerkant van ICT diverse verbeterslagen 

doorgevoerd om de continuïteit en stabiliteit te waarborgen. 

 

Financiële ontwikkeling 

Voor het Masterplan ICT is in de periode 2010-2012 € 5,98 miljoen beschikbaar 

gesteld. Voor het Masterplan Digitalisering is € 1,98 miljoen in 2011 beschikbaar 

gesteld. Daarnaast wordt structureel een exploitatiebudget ingezet voor ICT en 

Digitalisering van ongeveer € 1,5 miljoen.  

 

De extra beschikbare incidentele middelen maskeerden dat er structureel 

onvoldoende budget beschikbaar is vanaf 2013. Voor een goede bedrijfsvoering en 

een adequate digitaliseringsopgave zou eigenlijk voor een 100+ gemeente 

structureel € 10 tot € 12 miljoen aan middelen nodig zijn.  

 

 

 

In grafiek 1 worden alle uitgaven van de afdeling Informatievoorziening uitgelegd. 

De diverse kleuren geven de verschillende soorten uitgaven weer. 
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Naast de diverse soorten uitgaven is vooral de oranje lijn van groot belang. Dit is 

namelijk de gemiddelde uitgave van een 100+ gemeente. Het is evident dat er een 

grote discrepantie is met de uitgaven van de gemeente Haarlem in de jaren 2009, 

2013-2015. Gemeentes als Zaanstad en Haarlemmermeer zitten bijvoorbeeld op dit 

gemiddelde niveau. Een stad als Eindhoven geeft ongeveer € 24 miljoen uit aan IT 

per jaar.  

 

In de jaren 2010-2012 zijn noodzakelijk extra incidentele investeringen gedaan om 

Haarlem op een acceptabel niveau te krijgen. Hoewel de gemeente haar eigen koers 

moet bepalen en geen gemeente hetzelfde is, laat de grafiek zien dat de IT-uitgaven 

vanaf € 3 miljoen lager zijn. Doordat de beschikbare middelen vanaf 2013 zichtbaar 

minder zijn, moesten de ambities in 2013 worden bijgesteld.  

 

Zelfs met de extra € 600.000, laat de rode pijl zien dat de afstand tot het gemiddelde 

nog erg groot is.  

 

 
Grafiek 1: Kosten afdeling Informatievoorziening 2009-2015 

  

 
 

 

Duidelijk is te zien dat de basisexploitatie stagneert (terugvalt), terwijl de kosten 

voor automatisering (en het beheer en onderhoud daarop) juist is toegenomen. In 

deze situatie neemt het risico op moeilijk oplosbare calamiteiten aanzienlijk toe. 

 

Door de centralisatie van het decentrale softwarebudget in 2011, lijkt de 

basisexploitatie toe te nemen. Echter, er was een discrepantie tussen het 

overgehevelde budget en de bestaande uitgaven. Daarom ontstond er juist extra 

druk op de basisexploitatie. Ook het flexwerkconcept moest om beheersmatige 

redenen worden bijgesteld. 

 

Zoals grafiek 1 laat zien, zijn de Masterplannen ICT en Digitalisering voornamelijk 

in de periode 2010-2012 besteed. Dit conform de gemaakte afspraken. 
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In Bijlage 3 wordt een korte inhoudelijke terugkoppeling gegeven over de 

Masterplannen ICT en Digitalisering. In algemene zin kan worden geconcludeerd 

dat een aantal zaken in deze masterplannen goed zijn uitgevoerd, dat bepaalde 

activiteiten vertraagd zijn of minder goed zijn verlopen en dat bepaalde acties zijn 

ingehaald door de snelle ontwikkelingen van de IT-wereld.  

 

In 2012 is er daarnaast de nodige inspanning geleverd om de samenwerking met de 

gemeente Haarlemmermeer vorm te geven met als doel kennis- en kostendeling. 

Uiteindelijk is echter uit een businesscase gebleken dat de samenwerking mogelijk 

pas op langer termijn financiële voordelen zou kunnen bieden. Daarnaast werd 

geconcludeerd dat een 100+ gemeente groot genoeg is om de ontwikkelingen zelf 

het hoofd te kunnen bieden en de opgaven moet kunnen realiseren. (Raadsnota met 

reg. nr. 2013 /96808).  

 

Het jaar 2013 begon moeizaam door de ontruiming van Koningstein (asbest), 

waardoor ook de nodige IT-maatregelen moesten worden getroffen. 

 

Vanaf maart 2013 is de afdeling Informatievoorziening zich noodgedwongen gaan 

heroriënteren op de financiële ontwikkelingen.  

 

Zoals eerder aangegeven ligt de nadruk nu uitsluitend op de Bedrijfsvoering. Het 

prioriteren van projecten, de afbouw van inhuur, contractmanagement, zorgvuldig 

financieel beheer en een strategie om alleen noodzakelijke dingen te doen staan 

hierbij centraal. Deze strategie is echter niet langdurig houdbaar, omdat nieuwe 

ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld in het sociaal domein ook nu al om inzet en 

investeringen vragen. 

 

De gemeente Haarlem kan zich de komende jaren niet afsluiten voor de 

noodzakelijke en wettelijke digitaliseringsslagen (en automatisering) van de 

overheid. Dit kan alleen met goed informatiemanagement (denkkracht) en 

voldoende informatiebeveiliging.  

 

Wat gaat de gemeente Haarlem doen in 2014? 

Haarlem kiest voor bewezen standaarden in de markt en open source waar mogelijk, 

zodat de kosten niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk.  

 

Dit betekent dat trends in digitalisering, in hardware en in software worden 

gevolgd, maar dat ze pas op een later moment in Haarlem worden 

geïmplementeerd. 

 

Om aan de beheer- en ontwikkelvraag te kunnen blijven voldoen (binnen het 

spanningsveld van krimp en bezuinigingen), zal een compromis gezocht moeten 

worden, waarbij het uitgangspunt is:  

 

Meer digitalisering voor minder extra middelen (op de basisexploitatie)!  

 

Om de bedrijfsvoering en infrastructuur verder op orde te krijgen, wordt het 

applicatielandschap in 2013-2014 transparant gemaakt (KING actieprogramma), is 

informatiebeveiligingsbeleid (VNG actieplan) opgesteld en worden de lopende 

digitaliseringsprojecten geprioriteerd. 
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De beperkte middelen laten geen ruimte voor andere nieuwe ontwikkelingen in 

2014, zoals de technische IT-ontwikkelingen voor de decentralisaties of verbetering 

van het flexconcept, omdat de middelen moeten worden besteed aan de 

infrastructurele ontwikkelingen die al in gang gezet zijn of wettelijk verplicht zijn.  

Indien mogelijk wordt open source software gebruikt (Motie 11 Kadernota 2013; 

bijlage 4). Ook deze software brengt kosten voor ontwikkeling en beheer met zich 

mee.  

 

Financiële aspecten 

De basisexploitatie is vanaf 2014 € 8 miljoen, inclusief kapitaalslasten door 

investeringen uit het verleden.  

 

Daarnaast is er € 500.000 in het Investeringsplan geraamd voor de minimaal 

noodzakelijke IT-infrastructuur in de Zijlpoort. Vanaf 2015 is er overigens € 1 

miljoen geraamd voor de vervanging van onze hardware. 

 

Globaal zijn de volgende activiteiten en lasten in de IT organisatie te 

onderscheiden: 

 

Taakvelden begroting 2014 toelichting  

Algemeen Management en ondersteuning 150.000 

 Masterplan ICT 475.000 

 Kapitaalslasten 950.000 

Applicatiebeheer Salariskosten  975.000 

 Software centraal en decentraal 2.400.000 

Contracten en logistiek Salariskosten  75.000 

Infrastructuur en Services Salariskosten  900.000 

 Huur datacenter 650.000 

 Hardware 50.000 

 Telefonie (vast en mobiel) 400.000 

Digitalisering, security en beleid Salariskosten  500.000 

 Projecten digitalisering 475.000 

   

TOTAAL Globaal 8.000.000 
 

 

Met dit budget is de organisatie zeer kwetsbaar in de uitvoering van haar taken. 

Bovendien zijn de kapitaalslasten kosten uit het verleden die nu niet besteedbaar 

zijn, dus feitelijk is er €7 miljoen beschikbaar. 

 

Ook is de formatie aanzienlijk lager dan de gemiddelde 100+ gemeente 

(Berenschot) en is het budget € 2 tot € 3 miljoen lager (M&I rapport). 

 

Waarvoor zijn de extra middelen in 2014 nodig? 

De extra € 600.000 worden in 2014 uitsluitend besteed aan de volgende 

noodzakelijke activiteiten: 

 

1. Voor de noodzakelijke ICT-basisinfrastructuur in de Zijlspoort is € 250.000 

nodig. Deze extra inzet is niet binnen de vaste formatie op te vangen en dient 
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incidenteel uit de extra middelen beschikbaar te komen. Daarna dienen deze 

middelen te worden ingezet voor beheer en onderhoud van de lopende 

infraprojecten.    

 

2. De continuïteit en uitwijk van onze applicaties voldoet nog niet aan de 

wettelijke eisen. Om te voldoen aan al onze wettelijke verplichtingen, moet een 

goede uitwijkoptie worden gerealiseerd in de Raakspoort voor al onze cruciale 

applicaties.  

 

De incidentele investering (door middel van lease) van de minimale variant 

leidt tot een exploitatielast van ongeveer €100.000 uit de extra middelen voor 

de komende 3 jaar. 

 

3. Er moet een budget (van minimaal € 50.000) beschikbaar komen voor de 

uitvoering van het informatiebeveiligingsplan. Het beleid is inmiddels 

opgesteld, maar er moeten een aantal activiteiten dringend worden uitgevoerd. 

De belangrijkste zijn: de DigiD audit, de wettelijke verplichte tests van 

applicaties, bewustzijnstrainingen voor de organisatie en bijzondere specifieke 

onderzoeken. 

 

De €50.000 aan kosten zijn van structurele aard en worden de komende jaren 

wellicht nog hoger (afhankelijk van de digitalisering). 

 

4. Om de noodzakelijke ontwikkelingen van onze IT organisatie te kunnen 

bijhouden is het noodzakelijk om de niet bestaande rol van informatiemanager 

en security officer (alleen formeel belegd) goed te organiseren. Voor deze 

rollen is structureel € 200.000 nodig. 

 

 

Wat kan de gemeente Haarlem de komende jaren verwachten? 

In maart 2013 heeft adviesbureau Gartner in haar strategische visie aangegeven dat 

er voor de overheid veel zal veranderen. Voor de medewerkers, de werkplekken 

(soft- en hardware), de ICT-afdeling en de primaire operatie zal door digitalisering 

het werk aanzienlijk veranderen.  

 

De wijze waarop de overheid producten levert en verbindingen legt met de burger 

verandert. Communicatie en het ophalen van producten en diensten verloopt steeds 

meer digitaal, op ieder gewenst moment en door de burger en het bedrijfsleven zelf.  

 

Ook voor de ketensamenwerking binnen de publieke sector onze partners, de burger 

en het bedrijfsleven wordt intensiever en moet daarom anders worden 

vormgegeven. 

 

Vanuit het Rijk komen er nu in rap tempo wettelijke verplichtingen (decentralisaties 

en digitalisering) op ons af. Uiteindelijk leiden die ertoe dat de digitale 

informatiestructuur, dienstverlening en de ICT-infrastructuur moet worden 

versimpeld en verbeterd.  

 

Hoewel het Rijk wellicht te snel aanstuurt op een volledige digitalisering in 2017 

(Plasterk en Blok), is het begrijpelijk dat er veel aandacht voor digitalisering is in 

tijden van bezuiniging.  
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Hoewel met ICT aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd in de 

primaire processen, geven businesscases vaak alleen rekenkundige 

besparingsopties. De komende jaren kan dit via monitoring wel beter in beeld 

worden gebracht. 

 

Vanuit het Rijk komen de volgende ontwikkelingen op ons af: 

 

 
 

 

 

Het is nog onduidelijk wat dit in financieel opzicht betekent. Wat wel duidelijk is, is 

dat de huidige krimp van de organisatie voor een belangrijk deel niet mogelijk was 

geweest zonder de extra investeringen in IT. Deze zijn indirect bij de bezuinigingen 

verwerkt in het Cluster Efficiency.  

 

In de loop van 2014 zal meer inhoudelijk duidelijk worden wat de wettelijke 

verplichtingen van het Rijk concreet voor Haarlem betekenen. Afhankelijk daarvan 

kunnen de wettelijke verplichtingen en ambities beter worden afgewogen dan op dit 

moment mogelijk is.  

 

Hier staat tegenover dat vergelijkbare gemeentes aanzienlijk meer middelen 

besteden aan ICT. Hoewel dat op zich niets zegt over de noodzakelijke middelen 

voor de gemeente Haarlem, moet worden vastgesteld dat er een fors aantal 

activiteiten niet of zeer beperkt plaatsvinden.  

 

Prioriteit wordt gegeven aan de noodzakelijke activiteiten en activiteiten die nodig 

zijn op grond van de wet- en regelgeving.  

 

Aan de volgende ontwikkelingen wordt minder of geen aandacht besteed in 2014, 

maar voor 2015 moeten deze aspecten wel meegewogen worden in de ambities.  

 

Zonder de structurele extra € 600.000 kan de gemeente Haarlem in de toekomst 

geen digitale overheid worden. Dit is echter geen optie en daarom zal in de 

komende jaren dit budget structureel moeten worden ingezet voor onderstaande 

ontwikkelingen. 
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 (Externe) ondersteuning op strategisch IT-niveau. 

 Het aanvullen van de terugval van het digitaliseringsbudget. 

 Kennisontwikkeling van goed IT-opdrachtgeverschap. 

 Professionalisering van het portfolio-, programma- en projectmanagement. 

 Het ontwikkelen van een visie over toekomstige oplossingen rondom het 

datacenter en/of cloudoplossingen. 

 Een strategische doorontwikkeling van tijd en plek onafhankelijk werken 

(mobiele apparatuur). 

 Investeringen in ketensamenwerking en doorontwikkeling van digitalisering 

anders dan strikt noodzakelijk of verplichte ontwikkelingen. 

 Het leveren van maatwerkoplossingen voor de organisatie, de burger en het 

bedrijfsleven. Er kan niet meer worden geleverd dan standaardoplossingen. 

 Een volledige uitrol van het intranet/extranet en een beperkte extra 

doorontwikkeling van de website.  

 

 

4. Vervolg 

Dit najaar wordt de ICT-investeringen voor de Zijlpoort, de continuïteit en uitwijk 

van onze cruciale systemen in de Raakspoort en het Informatiebeveiligingsbeleid 

voorbereid, zodat hier begin 2014 mee wordt gestart.  

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1 M&I Rapport Businesscase IT samenwerking met Haarlemmermeer 

Bijlage 2 Berenschot rapport over formatie overhead  

Bijlage 3 Evalueren en herijken opgave ICT en digitalisering 2010-2013 

Bijlage 4 Gebruik Open Source software 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


