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DATUM  3 februari 2020 

AGENDAPUNT  3.05.06 

ONDERWERP  Zienswijze Kadernota 2021 SSC DeSom 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Bedrijfsvoering 

ZAAKNUMMER  ZK20000025 

AANLEIDING  De raad heeft in 2018 ingestemd met de verbetering van de informatievoorziening van 

gemeenschappelijke regelingen, waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld. Eén van deze 

verbeteringen is dat de regeling voor 1 januari de beleids- en financiële kaders voor de 

begroting  voor het daaropvolgende jaar aanbiedt aan de gemeenteraden. Deze geven dan 

uiterlijk vóór 1 maart hun zienswijze af. 

KADER  Het raadsbesluit van 5 februari 2018 tot het vaststellen van de financiële uitgangspunten 

gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2018). 

WIJ STELLEN VOOR  een positieve zienswijze op de kadernota 2021 af te geven, echter met de opmerking dat in 

de begroting 2021 een definitief overzicht wordt opgenomen van de nog niet opgenomen 

investeringen en de financiële gevolgen daarvan 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Door dit besluit geeft u aan het bestuur van de SSC DeSom aan dat u kunt instemmen met 

de doelstellingen voor het jaar 2021 en de uitwerking daarvan op te nemen in de begroting 

voor het jaar 2021. 

ONDERBOUWING  Doel van de SSC DeSom is het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en een 

doelmatige uitvoering van de door de gemeenten opgedragen taken, het in brede zin 

ondersteunen van de ICT, het realiseren van een efficiënte en een  klantgerichte 

bedrijfsvoering.  

 

De aan de gemeenschappelijke regeling opgedragen taken bestaan uit het beheer en 

helpdeskfunctie, inkoop, informatiebeveiliging, architectuur, ondersteuning van 

informatiemanagement, ICT-projectmanagement en de inkoop van ICT-opleidingen. 

 

Algemeen 

In de kadernota is aangegeven wat SSC DeSom in 2021 gaat doen, waarom ze dat gaan 

doen en wat het kost. Daarbij is onderscheid gemaakt in de bij de begroting van 2019 

vastgestelde projecten waarvan de lasten al zijn opgenomen. Dit betreft de volgende 

projecten: 
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 inrichten  digitale werkomgeving 

 fundament voor de cloudstructuur 

 vervanging van on-premise-infrastructuur 

 

De investeringen daarvoor zijn al opgenomen in de begroting en meerjarenbegroting van 

DeSom. 

 

Daarnaast zijn projecten voor het jaar 2021 aangegeven waarvoor nu nog geen budget is  

opgenomen. De financiële impact daarvan is (nog) onvoldoende bekend. De 

ontwikkelingen en de benodigde budgetten agendeert SSC DeSom als deze zich aandienen. 

Op hoofdlijnen geeft men aan om welke ontwikkelingen het gaat. Deze zijn: 

 

 uitwerken van de landelijke strategische thema’s en wetgeving, waaronder de BIO, 

ENSIA, GGD/GDI, GEMMA 

 deelname aan landelijke aanbestedingen waaronder: 

o GT Print. Het huidige contract loopt eind 2021 af. Voor de vervanging van 

de printers is (nog) gen budget opgenomen 

o GT Connect voor de optimalisatie van de telefooncentrale en de 

bereikbaarheid. Ook daarvoor is nog geen budget toegekend. 

o GGI Veilig voor beveiligingsoplossingen is in 2019 uitgevoerd. Voor 

vervanging van de huidige beveiligingsoplossingen en de benodigde 

uitbreidingen is nog geen budget beschikbaar.  

 

Verwachtingen 2022 – 2024 

Voor de jaren na 2021 zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen. 

 

Risico’s en weerstandsvermogen 

In de kadernota zijn geen risico’s opgenomen en is ook geen indicatie gegeven van de 

weerstandscapaciteit. Verwacht wordt dat In de begroting 2021 daar nader op wordt 

ingegaan. 

KANTTEKENINGEN  In de begroting van 2020 is in de meerjarenraming van de periode 2021 en volgende jaren 

abusievelijk een structurele verlaging van budgetten opgenomen. De kosten van de 

licenties zijn verlaagd met € 424.000 en de loonkosten met € 400.000. Dit is in de kadernota 

2021 herstelt. Verder zal als gevolg van autonome ontwikkelingen (loon- en prijsstijgingen) 

de bijdrage van de gemeente in 2021 stijgen. 

 

Ook kan de bijdrage nog wijzigen als de financiële impact van de investeringen in de 

projecten voor 2021 bekend zijn.  

FINANCIËN  De bijdrage van de gemeente stijgt in 2021 naar € 972.000. De gevolgen voor onze 

begroting 2021 is dat de bijdrage aan DeSom met € 15.000 toeneemt.  

 

DeSom neemt in het meerjarenperspectief ook de doorwerking van de loon- en 

prijscompensatie op. De gemeentelijke begroting werkt met constante prijzen. Houden we 
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Datum college: 14 januari 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

rekening met de verschillen in deze uitwerking dan zal de bijdrage in 2022 en volgende 

jaren komt uitkomen op respectievelijk € 969.000 en oplopen naar € 976.000 in 2024. 

 

DUURZAAMHEID  Niet van toepassing. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Niet van toepassing. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 In opdracht van de gemeenteraden is hard gewerkt aan het formuleren van de 

maatschappelijke opgaven in West-Friesland. De gemeenschappelijke regelingen spelen 

daarin een belangrijke rol binnen de door de zeven gemeenteraden vastgestelde thema’s.  

COMMUNICATIE  Niet van toepassing. 

VERVOLG  Het besluit van uw raad en het verzoek wordt aan het  bestuur van de SSC DeSom 

meegedeeld. 

BIJLAGEN  Kadernota 2021 


