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Indiener/Fractie

Omschrijving
Wethouder Botter zegt toe de commissie achteraf te informeren over 
de de gemaakte keuze en in ieder geval informatie te geven over:
• waarom technisch gezien tot deze keuze is gekomen;
• welke waarborgen zijn opgenomen ten aanzien van de bescherming 

van gegevens in het kader van de waarborging van de privacy;
• welke duurzaamheidsaspecten zijn meegenomen in de keuze;
• welk bedrag is besteed.

Afdeling
IV
Verantwoordelijke
Grijpma, A.
Email
agrijpma@haarlem.nl
Telefoonnummer
0235113616

Stand van Zaken/afdoening
Tussenbericht:

Navraag over de waarborging van de privacy leert dat indien er gekozen wordt voor Iron
Mountain/EvoSwitch de contractspartij nog steeds EvoSwitch Netherlands B.V. is. zie email
Evoswitch.(2018/612148)

Het budget vervanging datacenter en digitale transformatie kan worden weergegeven in de volgende tabel:
Reeds vrijgegeven in 2017 voor design 1.000.000
Vrijgegeven/vrij te geven via college voor realisatie besluit 2.500.000
Vrij te geven voor realisatie met Raadsbesluit 1.800.000
Totaal voor realisatie 4.300.000
Totaal Design en realisatie 5.300.000
Gerealiseerd in 2017 221.071
Restant 5.078.929
Toelichting tabel:
Voor het project vervanging datacenter (post MS.100 717011) is er in 2017 de gereserveerde 1.000.000 
euro vrij gevlagd. In 2017 is van dit budget 221.071 gerealiseerd en is het restant (778.929) doorgeschoven 
naar 2018. Voor de jaargangen 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 is eveneens een jaarlijks bedrag 
gereserveerd ten behoeven van de vervanging Datacenter, namelijk 500.000. Naast de post vervanging 
datacenter is er ook een post in het IP opgenomen voor Digitale transformatie. In deze post is voor 2019 en 
2020 respectievelijk 2.000.000 en 2.500.000 opgenomen.
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Om het benodigde krediet vrij te spelen:
• Is het niet gerealiseerde deel (778.929) van het de in 2017 vrijgegeven 1.000.000 in de post 
717011 (Vervanging Datacenter) doorgeschoven naar 2018.
• zijn de voor 2020, 2021 en 2022 gereserveerde bedragen in de post 717011 (Vervanging 
Datacenter) naar voren gehaald;
• Worden de voor 2018 en 2019 gereserveerde bedragen in de post 717011 (Vervanging 
Datacenter) voor die jaren vrij gevlagd;
• Moet er aanvullend vanuit de post Digitale transformatie 2018 300.000 worden verschoven 
naar 717011 (vervanging Datacenter)
• Moet er aanvullend vanuit de post Digitale Transformatie 2019 1.000.000 worden verschoven 
naar 717011 (Vervanging Datacenter).
• Moet er aanvullend vanuit de post Digitale Transformatie 2020 500.000 worden verschoven 
naar 717011 op boekjaar 2019 (Vervanging Datacenter).
Het totaal gevraagde krediet bedraagt 5.300.000. Hiervan is 1.000.000 reeds vrij gegeven in 2017, 
waarvan in 2017 221.071 gerealiseerd. Van de 5,3 miljoen is de jaarlijkse 500.000 (totaal 2,5 miljoen) 
in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 een college bevoegdheid. Er resteert nog 1.500.000 vrij te geven 
door de Raad middels de hierboven omschreven verschuivingen.

Over de overige 2 punten van de toezegging (technische specificaties en duurzaamheidsaspecten) 
wordt de commissie na afronding van de procedure geïnformeerd.

Afdelingsmanager

Portefeuillehouder Wamel-Kooistra, J. van 24-9-2018 
13:14:22

Bennis, R.H. 25-9-2018 15:25:05
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