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DATUM  15 juni 2020 

AGENDAPUNT  3.05.02 

ONDERWERP  Zienswijzen jaarrekening 2019, Voorjaarsrapportage 2020 en begroting 2021 SSC DeSom 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Franx 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma I: Dienstverlening & Bestuur 

Bedrijfsvoering 

ZAAKNUMMER  ZK20000950 

AANLEIDING  In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke 
regelingen (GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de 
begroting voor het komende jaar bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In 
de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is 
vastgesteld dat de deelnemer i.c. de gemeente 10 weken de tijd heeft om haar zienswijze 
kenbaar te maken aan de GR. Het dagelijks bestuur van SSC DeSom heeft de jaarstukken 
2019, de voorjaarsnota 2020 en de begroting 2021 toegezonden. Zij stelt uw raad in de 
gelegenheid uw zienswijze op deze stukken in te dienen. Het algemeen bestuur zal de 
jaarstukken 2019, Voorjaarsrapportage 2020 en de begroting 2021 in de vergadering van 1 
juli behandelen. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling Shared Service 

Center DeSom en de Financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke regelingen 2019 

(IFUGR 2019). 

WIJ STELLEN VOOR  1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2019. 

2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het 

rekeningresultaat 2019. 

3. Een positieve zienswijze af te geven op de voorjaarsrapportage 2020. 

4. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2021. 

Het bestuur de opdracht te geven om bij de begroting 2022 de noodzakelijke 

ontwikkelingen (die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van de 

bedrijfsvoering van gemeenten) weer mee te nemen in de initiële begroting. En alleen 

de nieuwe ambities voor te leggen via de voorjaarsnota.  

5. Het meerjarenperspectief 2022 – 2024 voor kennisgeving aan te nemen. 
   

BEOOGD 

RESULTAAT 
 Het doel van SSC DeSom is de aan de regeling deelnemende gemeenten en de 

gemeenschappelijke regeling WerkSaam met ICT-voorzieningen te ondersteunen en deze 

voorzieningen steeds beter af te stemmen met de eisen en de behoeften van deze tijd en 

de nieuwe ontwikkelingen. 

Daaronder vallen het organiseren van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige 

uitvoering van de door de gemeenten opgedragen taken, het in brede zin ondersteunen 
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van de ICT, het realiseren van efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en klantgerichte 

dienstverlening. 
 

De aan de regeling opgedragen taken bestaan uit het beheer en de helpdeskfunctie, 

inkoop, informatiebeveiliging, architectuur, ondersteuning van informatiemanagement en 

de inkoop van ICT-opleidingen. 

ONDERBOUWING  Jaarstukken 2019 

Doelstellingen 2019 
Naast de reguliere beheerwerkzaamheden is in 2019 met name gewerkt aan het project 

Digitale Werkomgeving. De implementatie hiervan bleek een grote impact op de 

gemeenten te hebben. Hierdoor is het op sommige punten nodig gebleken de planning aan 

te passen. 

 

DeSom heeft geïnvesteerd in de organisatie op het gebied van de financiële administratie 

en de communicatie en website voor gebruikers. Ook is geïnvesteerd in de benodigde 

ontwikkeling van medewerkers. Op basis van een meerjaren security uitvoeringsplan houdt 

DeSom de informatiebeveiliging op peil. DeSom is gecertificeerd op de toepassing van de 

AVG binnen haar organisatie.  

 

De vervanging van de lokaal geïnstalleerde pakketten door “cloud” pakketten heeft 

vertraging opgelopen. Dit verklaart het positieve saldo 2019. De aanbesteding is wel in 

2019 voorbereid. Dit wordt verder in 2020 uitgevoerd. 

In 2019 is de technische migratie voor de Digitale Werkomgeving voor Koggenland 

uitgevoerd. Deze is randvoorwaardelijk voor de verdere uitrol van deze omgeving in 2020. 

Dit is succesvol verlopen en dit heeft enorm bijgedragen aan het kunnen thuiswerken 

tijdens de Corona aanpak. 

 
Risico’s 2019 
Weerstandsvermogen 

DeSom stelt in de begroting een risicoanalyse op. De risicoanalyse in de begroting 2019 

resulteerde in een benodigde weerstandscapaciteit van € 239.625,-. Het 

weerstandsvermogen van DeSom bestaat uit de algemene reserve en het budget voor 

onvoorzien. Op 1 januari 2019 bedroeg het weerstandsvermogen € 181.000,-. Het 

weerstandsvermogen was destijds dus ontoereikend. 

DeSom stelt in de jaarrekening 2019 dat het aantal risico’s waarvoor het 

weerstandsvermogen moet worden aangesproken beperkt is. Op 31 december 2019 is de 

hoogte van de algemene reserve € 184.000,-. 

 
Accountantsverklaring 
De accountant verklaart dat de jaarrekening 2019 een getrouw beeld geeft van de grootte 

en samenstelling van de lasten en baten en de balans en dat de mutaties rechtmatig tot 

stand zijn gekomen. 

 

Voorjaarsrapportage 2020 

De begroting 2020 is in juni 2019 vastgesteld. Deze begroting was beleidsarm. Er waren 

ontwikkelingen voorzien die nog niet financieel vertaald waren. Er is besloten deze via de 

reguliere P&C cyclus voor te leggen op het moment dat deze ontwikkelingen zich 

voordoen. Dat doet SSC DeSom nu via deze voorjaarsrapportage.  

Daarnaast zijn er enkele nieuwe actuele inzichten die van invloed zijn op de begroting 

2020. 
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Voorziene ontwikkelingen:   
- Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security (GGI-Veilig) 

- Vervanging van huidige contracten voor printen (GT-Print), Oracle beheer en 

Microsoft 

 

De ambitie (én ons beleid) is om zoveel mogelijk deel te nemen aan de landelijke 

aanbestedingen van de VNG op deze onderwerpen. Voor GGI-Veilig en GT-Print is dit 

inmiddels mogelijk.  

Door vertraging in de VNG aanbesteding op software is DeSom verplicht om nu zelf een 

aanbesteding Microsoft licenties uit te voeren. Het huidige contract kan niet meer 

rechtmatig worden verlengd.  

 

Actuele inzichten: 
De grotere begrotingswijzigingen worden veroorzaakt door de volgende onderwerpen: 

- De wens van de gemeenten om een ISAE3402 verklaring te verkrijgen. De 

accountants van alle gemeenten vragen om een verklaring van bestaan en werking 

van continuïteits- en beheerprocessen op onze IT-omgeving. Het afgeven van een 

ISA3402 verklaring door een onafhankelijke accountant aan DeSom maakt de IT-

audit processen bij gemeenten efficiënter.  

- Daarnaast is recent gebleken dat Topdesk een noodzakelijke upgrade behoeft.  

- De overige posten zijn: Meerwerk accountantscontrole, ontwikkeling en testen 

digitale werkomgeving en huisvestingskosten 

 

De gemeente is voor haar bedrijfsvoering afhankelijk van continuïteit op de onderwerpen 

Printen, Beheer van Oracle en het gebruik van Microsoft. Een keuze tot uitstel van deze 

activiteiten is daarmee wat ons betreft niet aan de orde. En de financiële middelen hiervoor 

zijn noodzakelijk. 

 

Deelname aan GGI Veilig is noodzakelijk. Up-to-date blijven op het gebied van beveiliging 

is voor de ICT organisatie, in deze tijd, essentieel. Ook wordt in 2020 de BIG (Baseline 

Informatiebeveiliging Gemeente) vervangen door de BIO (Baseline Informatiebeveiliging 

Overheid) die hieraan hogere eisen stelt. 

 

Begroting 2021 

Doelstellingen 2021 
Binnen de huidige Gemeenschappelijke Regeling is vaststelling van de begroting alleen 

mogelijk bij unanimiteit van stemmen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om deels 

tegemoet te komen aan de gemeenten die een bezuinigingsdoelstelling hebben 

ingebracht. Het AB heeft de directie opdracht gegeven tot een taakstelling van 2,3% op de 

begroting. Het belang van een vastgestelde begroting én het belang van de samenwerking 

staan daarbij voorop.  

 

Voor 1,3% van de taakstelling is ruimte gevonden in de begroting zonder dat de 

dienstverlening wordt geraakt. De overige 1% van de taakstelling wordt in onderling 

overleg met de gemeenten besproken en deze wordt via de P&C-cyclus voorgelegd. 

 

De begroting 2021 is wederom gestoeld op de beslissingen die in 2018 zijn genomen om 

naar een Cloud gebaseerde infrastructuur te ontwikkelen. De voortgang hierop is 
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vertraagd, de oorspronkelijke planning bleek te ambitieus. Er is nog geen reden om te 

twijfelen aan de financiële inschatting van dit project.  

 

Dit heeft er wel toe geleid dat de aanbesteding voor de nieuwe lokale infrastructuur is 

uitgesteld tot 2020. Dit jaar gaat deze aanbesteding worden uitgevoerd. 

 

De uitrol van de nieuwe Digitale Werkomgeving (DWO) is in volle gang. Uit de 

implementatie blijkt dat de lokale functionele ondersteuning van gebruikers en beheer 

noodzakelijk is om hen efficiënt te laten werken met de vele Office365 toepassingen. Dit is 

een taak van de gemeenten.  

 

In 2020 vervallen de contracten inzake de printers, het Oraclebeheer en de Microsoft 

licenties. Gezien de contractwaarde zijn we verplicht om hiervoor Europese Aanbestedingen 

te doen. Dit vraagt een behoorlijke doorlooptijd en leidt tot incidentele 

implementatiekosten. 

 

Risico’s 2021 
Beleidsmatig 

Er worden risico’s gesignaleerd in grofweg 3 categorieën: 

 Informatiebeveiliging  

o wordt steeds complexer en er is een toename aan cybercriminaliteit die steeds 

nieuwe vormen aanneemt 

o gemeenten kunnen cloudapplicaties afnemen zonder deze via het netwerk van 

DeSom te beveiligen 

 Leveranciers 

o enkele belangrijke leveranciers hebben verdienmodellen en contracten die ze 

eenzijdig kunnen wijzigen waardoor incompliancy kan ontstaan 

o beëindiging van contracten met leveranciers (door diverse redenen) is een risico 

voor de continuïteit. De impact van de coronacrisis is nog niet te overzien 

 Personeel 

o het goed en tijdig kunnen invullen van vacatures is complex. De markt is krap.  

 

Weerstandsvermogen 

DeSom stelt in de begroting een risicoanalyse op. De risicoanalyse resulteert in een 

benodigde weerstandscapaciteit van € 203.750,-. Het weerstandsvermogen van DeSom 

bestaat uit de algemene reserve en het budget voor onvoorzien. In verband met de 

opgelegde taakstelling van 2,3% is het budget voor onvoorzien met € 17.000,- verlaagd.  

Op 1 januari 2021 bedraagt het weerstandsvermogen naar verwachting € 194.000,-. Het 

weerstandsvermogen is dus ontoereikend. Het niet afgedekte risico (€ 9.750,-) wordt, indien 

nodig, verdeeld tussen de deelnemers op basis van de afgesproken verdeelsleutel 

(inwonertal op 1 januari 2020).  

 

Financieel 

DeSom heeft binnen de begroting een bezuiniging van € 87.000,- gerealiseerd. DeSom 

geeft aan dat hiermee “alle lucht uit de begroting is geperst”. 

Vanaf de begroting 2019 zijn door DeSom ontwikkelingen benoemt waar nog geen budget 

voor is gevraagd. DeSom stelt voor besluitvorming over deze ontwikkelingen te agenderen 

op het moment dat deze zich aandienen. 

DeSom heeft een begrote structurele exploitatieruimte van 0%. Dit laat zien dat DeSom 

geen mogelijkheid heeft om nieuwe structurele lasten te dekken uit bestaande structurele 

baten. 
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Indexering 

De toegepaste indexering is conform FUGR 2019. 

KANTTEKENINGEN  N.v.t. 

FINANCIËN  Jaarstukken 2019 

Rekeningresultaat 2019 

Het resultaat van de jaarrekening 2019 bedraagt € 727.000.  

Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt doordat geplande werkzaamheden die niet 

in 2019 konden worden uitgevoerd. Voorbeelden van projecten die niet of niet geheel zijn 

uitgevoerd zijn: “Uitrol digitale werk omgeving” en de geplande cloudgang bij gemeenten. 

Daar deze werkzaamheden in 2020 moeten worden gedaan en de kosten daarvan niet in 

2020 zijn geraamd, wordt voorgesteld de deelbudgetten die vrijvallen in het resultaat over 

te hevelen naar 2020. 

 

Resultaatbestemming 

Het rekening resultaat heeft de volgende bestemming: 

1. Een bedrag van €628.000 over te hevelen naar 2020. 

2. Incidenteel retourneren van het restant  (€ 99.000) aan de deelnemers. Op basis van 

de verdeelsleutel ontvangt de gemeente Koggenland in 2020 een bedrag van € 

16.232 retour. 

 

Voorjaarsrapportage 2020 

In de voorjaarsrapportage 2020 wordt de lopende begroting bijgesteld op basis van actuele 

inzichten. In de voorjaarsrapportage beoordeelt DeSom of uitgangspunten en eventuele 

aannames bij de begroting aansluiten bij de werkelijkheid. 

DeSom stelt begrotingswijzigingen voor (zie blz 3-5 Voorjaarsrapportage 2020) : 

Voorziene ontwikkelingen: €190.000,- 

Actuele inzichten: € 53.000,- 

 

Conform de huidige verdeelsleutel (inwonertal op 1 januari 2019) neemt de gemeentelijke 

bijdrage van Koggenland toe met: 

Incidenteel (alleen in 2020): € 33.329,- 

Structureel (2020 en verder): € 8.659,- 

 

Begroting 2021 

De bijdrage 2021 bedraagt € 954.600. Dit komt niet overeen met wat in de kadernota 2021 

van DeSom is opgenomen. In de kadernota werd uitgegaan van € 972.000. Dit is voor de 

gemeente Koggenland een verlaging van € 17.400. 

 

In de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2020 e.v. staat voor 2021 een bedrag geraamd 

van € 957.409. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2021 wordt het verschil van 

€2.809 af geraamd. 

 

Meerjarenperspectief 2022-2024 
Voor de jaren na 2022-2024 voorziet de SSC DeSom geen grote inhoudelijke wijzigingen. 

Het meerjarenperspectief is sluitend. 
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Datum college: 19 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 
 N.v.t. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 
 In de begroting van DeSom is niet aangegeven of en zo ja, welke bijdrage zij daarin kan 

leveren. 

COMMUNICATIE  N.v.t. 

VERVOLG  Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het dagelijks 
bestuur van SSC DeSom. De raad wordt geïnformeerd door het AB van de GR over het 
besluit over de begroting en de jaarstukken en op welke wijze de zienswijze hierbij is 
betrokken 

BIJLAGEN  1. Jaarstukken en controleverklaring 2019 

2. Bestemming jaarresultaat 2019 

3. Voorjaarsrapportage 2020 

4. Begroting 2021 


