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PROGRAMMA 

 

  Duurzaam wonen en ondernemen 

  Maximaal meedoen 

  Goed leven en ontmoeten 

  Veilig gevoel 

  Dienstbare en betrouwbare overheid 

  Bedrijfsvoering 

 
 

Onderwerp: Groei gebruik ICT en randvoorwaarden Raad en college 

 

 

Betreft :Fcl 49990801 / Ecl 34420 

 

 

Incidenteel/Structureel  

 

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2018 2019 2020 2021 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 2%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 
76,5(s) 

16 (i) 
76,5 76,5 76,5 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 92,5 76,5 76,5 76,5 

 

 



Algemene toelichting 

Het gebruik van onze ICT groeit. Dit heeft enerzijds te 
maken met een uitbreiding van het aantal medewerkers, 
dat met een bepaalde applicatie werkt, anderzijds met het 
uitbreiden van de functionaliteit van een applicatie. 
Cognos is destijds aangeschaft als vervanger van 
Impromptu ten behoeve van het lijstwerk uit verschillende 
(met name centric) applicaties. Cognos is tevens een tool 
voor Business Intelligence. Inmiddels wordt hiervan 
gebruik gemaakt in de vorm van management dashboards. 
Het aantal medewerkers dat Cognos gebruikt groeit 
hierdoor en het aantal licenties moet worden verhoogd. 
Kosten hiervoor bedragen 25.000 euro per jaar. 
 Door het implementeren van Corsa audit zijn wij door 
middel van monitoring in staat te voldoen aan eisen 
gesteld in het Besluit Informatiebeheer (bijhouden van 
inzage van documenten door gebruikers). Corsa audit stelt 
ons in staat om achteraf te controleren wat er met 
documenten en dossier gebeurd is in het DMS (o.a. wie, 
wanneer iets heeft geregistreerd, maar ook wie, wanneer 
de registratie en bijbehorend document heeft ingezien). De 
kosten bestaan uit jaarlijks onderhoud van de module en 
bedragen 2.000 euro per jaar. 
Vanwege programma ENSIA, integrale audit, hebben wij de 
oude applicatie voor de BRP-audit vervangen door een 
brede tool voor zelfevaluatie en implementatie Baseline 
Informatiebeveiliging Gemeenten. Dit is Scienta. Deze 
applicatie wordt door meer mensen gebruikt. Daardoor is 
uitbreiding van het aantal licenties noodzakelijk. De kosten 
hiervoor bedragen 10.000 euro. 
Voor het op afstand beheren van devices maken we 
gebruik van de tool Mobile Iron. Door uitbreiding van het 
aantal te gebruiken devices is een uitbreiding van de 
licenties noodzakelijk. Geschatte kosten zijn hiervoor 
10.000 euro per jaar. 
De licenties i-Babs moeten voor komend 4 jaar voor de 

gehele organisatie aangeschaft worden wat leidt tot 
jaarlijkse kosten ter grootte van €16.500. 
 
Genoemde kosten zijn gevolg van het voortzetten van een 
ingezette lijn van digitaal werken en de kwaliteit ervan. Het 
is noodzakelijk om het aantal licenties op niveau te hebben 
alvorens kan worden samengewerkt binnen BLOU.  
 
Daarnaast zal na de verkiezingen in 2018 een nieuwe Raad 
en nieuw College aantreden. Om hen in staat te stellen hun 
werkzaamheden efficiënt uit te voeren zullen o.a. de 
randvoorwaarden vanuit ICT juist ingevuld moeten zijn. 
Hiertoe is nodig: 

 Software voor beheer i-Pads op afstand door ICT 
ter grootte van €4.000 

 Ondersteunende software voor i-pads ter grootte 
van €7.000. 

 Company Webcast tbv het opnemen van 
raadsvergaderingen, het live uitzenden van deze 
raadsvergaderingen via internet en tevens het 
beheer en de archieffunctie van de opname voor 
€13.500, waarvan €7.500 structureel (licenties). 

 Licenties voor email Raadsleden ter vervanging 
van Gmail voor €5.000. 

Aangezien dit kleine componenten software bevat die 
onder de activeringsgrens vallen worden deze kosten niet 
geactiveerd, maar als exploitatiekosten verantwoord. 



Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

Voldoen aan wettelijke eisen (Archiefwet,  zelfaudit 
basisregistraties ENSIA) 
Voortzetten van het verbeteren van 
managementinformatie. 
Faciliteren nieuwe Raad en college 

 

 


