
Memorandum 
 

2009BEM108 
 
Datum : 31 augustus 2009 

Aan : Leden commissie BEM 

Van : Gedeputeerde Binnekamp Tel.: 2545 

Onderwerp :  Financiële stand van zaken van het project provinciale website 

Inleiding 
PS heeft mij verzocht terug te komen met een nieuwe versie op het moment dat totale kosten 
van huidige doorstart in beeld zijn (na aanbesteding). Zoals afgesproken kom ik met een 
gedetailleerde planning en kostenoverzicht zodra de leverancier, eind september, is 
geselecteerd voor de technische vervanging van de provinciale website. Omdat de kosten van 
het “oude” project Internetportaal reeds bekend zijn, stuur ik u nu, na overleg met de griffie, 
deze informatie toe. 
 
Financiële stand van zaken tot eind 2008 
Het budget voor het project Internetportaal is door Provinciale Staten beschikbaar gesteld 
middels de volgende besluiten: 
Maart 2006 2006Psd000045i       €    375.000 
Incidentele bijdrage PSD d.d. 6 november 2006 tbv contentmigratie €      30.000 
20 maart 2007 2007PSD000057i      €    825.000 
Beschikbaar budget e-Provincies 2008     €    200.000 
19 februari 2008 2008Int218807 tlv de algemene bedrijfsvoeringsreserve €    414.000 + *
Totaal beschikbaar budget       € 1.844.000 
 
De kosten voor het project Provinciale Internetportaal vanaf de start (2006) t/m het stopzetten 
(2008) omvatten: 
Inhuur projectmanagement en consultants     €    161.487 ** 
Communicatie, content- en migratie en beheer    €    243.515 
Uitgaven derde partijen voor ontwerp & inrichting    €    314.000 ** 
Aanschaf hard-, software en licenties     €    390.998 
Opleidingen         €        9.000 +
Totale kosten tot stopzetten project Internetportaal    € 1.119.000  
 
* Inclusief een bedrag van € 125.000 dat additioneel door PS was toegekend in maart 2008 

(PS2008BEM07) in verband met extra kosten Europese aanbesteding.  
**  Inclusief € 200.000 aan kosten die in de beginfase van het project als reguliere ICT-uitgaven in de 

administratie staan. Deze kosten zijn daarom ook niet in het projectblad voor Portaal in de jaarrekening 
meegenomen. 

 
Het restant budget van het project eind 2008 is € 1.844.000 - € 1.119.000  =  € 725.000. Dit 
betreft afgerond de in februari 2009 genoemde € 600.000, plus de € 125.000 uit Statenbrief 
maart 2008. 
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Financiële stand van zaken 1e helft 2009  
Afronden van het “oude” project Internetportaal 
Inhuur projectmanagement en consultants     €   34.791 * 
 
* De kosten voor het afwikkelen van het “oude” project Internetportaal waren onvermijdbaar doordat de 

projectmanager nog enkele noodzakelijke activiteiten moest afronden. 

Vervolg en voortgang 
Zodra de leverancier voor de technische vervanging van de provinciale website eind september 
is geselecteerd, zal ik u nader informeren over de planning, voortgang en kosten. Vooralsnog 
verwacht ik dit jaar de technische invoering rond te hebben en na overzetten van content en 
zorgvuldig testen in het 1e kwartaal volgend jaar de uitrol naar buiten toe te kunnen 
presenteren. 


