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Inleiding

ICT-voorzieningen worden tot nu toe binnen de provincie gedeeltelijk met incidentele middelen gefinancierd.
Het gevolg hiervan is dat PS bij elke (op zichzelf noodzakelijke) aanschaf een afweging moeten maken tussen
budgetten voor interne bedrijfsvoering en uitvoering van extern beleid. Zowel van de zijde van PS als van de
ambtelijke organisatie is de sterke wens te kennen gegeven om in deze situatie verandering aan te brengen door
structureel (extra) middelen ter beschikking te stellen met gebruikmaking van een ICT-bestemmingsreserve als
een soort “schommelfonds”.
Vooral aan de hand van historische gegevens is recent berekend dat een structureel bedrag van circa
€ 1.145.000 per jaar nodig is om op lange termijn voldoende middelen beschikbaar te hebben voor de vervanging
van de huidige ICT-voorzieningen. In de huidige begroting is € 885.000 beschikbaar, inclusief de gelden uit het
coalitie-akkoord (€ 200.000 en € 50.000) en een gereserveerd bedrag op de stelpost Algemene Middelen van €
140.000. Hierdoor resteert een aanvullende middelenbehoefte van € 260.000 per jaar.
Om vast te stellen of bovenbedoelde historische analyse voldoende representatief is voor de toekomst, heeft
eveneens een berekening van de gemiddelde jaarlijkse kosten aan de hand van  een (globale) inventarisatie van
toekomstige vervangingskosten  plaatsgevonden. Zoals blijkt uit de toegevoegde bijlage zijn de jaarlijkse kosten,
rekening houdend met de gegeven schattingen en de gehanteerde afschrijvingstermijnen, vanuit deze optiek nog
belangrijk hoger (te weten € 1.358.000). Weliswaar zijn deze berekeningen grofmazig. Niettemin is de conclusie
gerechtvaardigd dat de berekende geldvraag op basis van de historische analyse aanvaardbaar is. Derhalve wordt
voorgesteld deze uitkomst als basis te nemen voor de vorming van de ICT-reserve
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Ontwerp-besluit

Besluit van 28 juni 2004 tot vorming van het ICT reserve

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 25 mei 2004, dienst/sector PSD, nummer
2004PSD000097i;

Besluiten:

1. Tot het instellen van een ICT-reserve.
2. Het bijgevoegde document Onderbouwing ICT-investeringen te accepteren als onderbouwing van

de jaarlijks benodigde middelen.
3. De vrijvallende middelen voor 2004 ter grootte van ± € 390.000 te storten in de reserve.
4. Het aangegeven structurele tekort van € 260.000 ten laste van de stelpost ‘nog toe te wijzen

middelen’ (Voorjaarsnota 2004) aan de ICT-reserve toe te voegen.
5. De omvang van de ICT-reserve en de jaarlijkse dotatie daaraan over 2 jaar te herijken.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect

Aanleiding
Provinciale Staten hebben bij de Kadernota 2003 opdracht gegeven om te komen tot een wijziging in de
ramingsystematiek voor ICT-uitgaven waardoor moet worden voorkomen, dat geregeld interne budgetten voor
ICT-uitgaven moeten worden afgewogen tegen budgetten die betrekking hebben op de uitvoering van extern
beleid. Zeker als die interne budgetten betrekking hebben op vooraf te plannen vervangingsinvesteringen of
bedoeld zijn voor het op peil houden van bestaande voorzieningen.

Het geregeld moeten opvoeren van extra ICT-uitgaven wordt veroorzaakt door de momenteel gehanteerde
budgetteringssystematiek:
• Er wordt gewerkt met jaarbudgetten, waardoor schommelingen in de uitgaven over de jaren heen niet

opgevangen kunnen worden.
• In het verleden is een groot deel van de investeringen in ICT-voorzieningen gedekt met incidentele

middelen, waarvoor in een aantal gevallen ook een beroep gedaan is op aanvullende (incidentele)
financiering (algemene middelen). Doordat er geen voorzieningen zijn getroffen voor vervanging cq
afschrijving is het centrale ICT-budget niet toereikend voor het instandhouden van bestaande ICT-
faciliteiten.

• De software voor (concern- en dienst)applicaties wordt niet middels het centrale ICT-investeringsbudget
gefinancierd en is de verantwoordelijkheid van de verschillende diensten.

Het gevolg hiervan is dat in de begroting onvoldoende structurele ruimte is opgenomen voor (vervanging van)
ICT-faciliteiten.

Doel
Om het huidige, voor iedereen beschikbare, niveau aan ICT-voorzieningen te waarborgen zonder dat PS
geregeld interne budgetten voor ICT moet afwegen tegen budgetten voor de uitvoering van extern beleid, dient
een ICT-bestemmingsreserve te worden gevormd. De opgebouwde reserve wordt gebruikt om schommelingen in
de kosten op te vangen. Het doel van de ICT-bestemmingsreserve is derhalve het egaliseren van de kosten over
de jaren heen.

Afbakening en reikwijdte
Onder ICT (informatie en communicatie technologie) wordt verstaan; het totaal aan hardware en software
waarmee geautomatiseerde informatiesystemen gebruikt kunnen worden door, en ten dienste staan aan mensen.
Mensen kunnen in deze zowel interne medewerkers van de organisatie provincie Utrecht als burgers en
medewerkers van andere organisaties binnen en buiten de geografische provincie Utrecht zijn. Grofweg is deze
hard- en software onder te verdelen in:
• Werkpleksystemen (apparatuur en programmatuur)
• Applicatie- of toepassingsprogrammatuur
• Communicatie infrastructuur (apparatuur en programmatuur)
• Server systemen (apparatuur en programmatuur voor meervoudig gebruik)
• Beheer middelen (apparatuur en programmatuur)

De te vormen ICT-bestemmingsreserve heeft niet op al deze aspecten betrekking maar alleen op de centrale,
generieke onderdelen, zijnde de centrale apparatuur en (beheer) software en de communicatie apparatuur en
software. Niet meegenomen in de ICT-bestemmingsreserve zijn:
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• De kosten van aanschaf en implementatie van de werkpleksystemen van de medewerkers van de provincie
Utrecht.

• De kosten voor aanschaf en implementatie van applicatie- of toepassingsprogrammatuur, zoals Globis.
De belangrijkste reden hiervoor is dat functionaliteit (datgene wat een applicatie levert/doet) een zaak is van
de betrokken functionele afdelingen.

• De kosten van de ‘grote’ toepassingen, zoals CODA, EVA, tijdschrijven enz.. Dat zijn weliswaar
concernbrede toepassingen, maar investeringen hierin zullen, gezien de omvang en lage frequentie, altijd in
het kader van een organisatiebreed project gestalte krijgen.

• De kosten voor aanschaf en implementatie telefonie. Telefonie kan gezien worden als onderdeel van de
communicatie-infrastructuur. Voor telefonie zijn in de begroting reeds budgetten opgenomen. Mede omdat
op dit moment nog een duidelijke scheiding te maken is tussen telefonie en datacommunicatie is er voor
gekozen telefonie niet op te nemen in de ICT-bestemmingsreserve.

• De kosten van advisering, aanschaf en implementatie van nieuwe en uitbreidingen op bestaande ICT-
faciliteiten. Jaarlijks kan natuurlijk wel afgewogen worden of bestaande ICT-faciliteiten moet blijven
bestaan en of hiervoor in de plaats andere ICT-faciliteiten ter beschikking gesteld kunnen worden.
Uitgangspunt is echter dat alle kosten (incidentele en structurele) die samenhangen met nieuwe of
uitbreiding van bestaande ICT-faciliteiten, in de begroting van deze projecten opgenomen moeten zijn.

De kosten van aanschaf en implementatie van de ‘kleinere’ generieke software (software die voor iedereen ter
beschikking moet staan) zijn daarentegen wel meegenomen in de te vormen ICT-bestemmingsreserve.

Zoals hiervoor al is vermeld, is de ICT-reserve vooral bedoeld als hulpmiddel voor de egalisatie van sterk
ongelijkmatig verlopende ICT-uitgaven. Daarnaast moet de ICT-reserve op enig moment uiteraard ook
toereikend zijn om de uitgaven in de eerstvolgende periode te dekken.
Primair is van belang om de gemiddelde jaarlijkse kosten op de langere termijn te bepalen. Dit gemiddelde
vormt het jaarlijks in de begroting op te nemen vaste (norm)bedrag, ofwel de jaarlijks benodigde storting in de
ICT-bestemmingsreserve. Indien de werkelijke kosten in enig jaar lager zijn dan dit vaste bedrag, wordt het
verschil toegevoegd aan de reserve. Ingeval de werkelijke kosten hoger zijn, wordt het verschil met
bovenbedoelde vaste bedrag onttrokken aan de reserve.

Met betrekking tot de bepaling van de kosten moet nog het volgende worden opgemerkt: Investeringen in hard-
en software worden in beginsel op de balans geactiveerd en vervolgens in enkele jaren afgeschreven. In zoverre
zijn het dus de kapitaallasten van deze investeringen die jaarlijks telkens met het bovenbedoelde vaste bedrag
worden geconfronteerd. Met andere woorden: verschillen tussen het vaste bedrag enerzijds en de kapitaallasten +
andere exploitatiekosten anderzijds worden jaarlijks met de ICT-bestemmingsreserve verrekend.

Financiën
Het gemiddelde vaste bedrag wordt afgeleid van het huidige voorzieningenniveau, uitgaande van de volgende
impliciete veronderstellingen:
• De huidige voorzieningen, in termen van functionaliteiten, gelden ook voor de komende jaren;
• De kosten van deze voorzieningen zijn representatief voor de komende jaren.

Het spreekt vanzelf dat dit in het licht van zowel de beoogde professionalisering van de organisatie als de snelle
technologische ontwikkeling wel een globale benadering is. Voor de bepaling van de benodigde middelen is de
volgende gedragslijn gehanteerd:
1. Inventarisatie van de huidige ICT-voorzieningen;
2. Bepaling van de historische kosten (investeringen) van deze voorzieningen (aan de hand van ‘oude’ facturen

en deels op basis van schattingen);
3. Inschatten van de normale, gemiddelde levensduur van deze voorzieningen;
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4. Aan de hand van bovenbedoelde gegevens zijn vervolgens de jaarlijkse kapitaallasten van de huidige
voorzieningen bepaald.

Een samenvattend overzicht van de aldus bepaalde kosten is hierna opgenomen:

Jaarlijkse kosten t.b.v. het bestaande centrale en reguliere niveau van ICT-voorzieningen
Bedragen x € 1,- Totaal invest. Afschrijving Gem. rente/jr Structurele Voorb. + impl.

Life cycle Per jaar 3,8% jaarlast kap. 25%
Werkplek systemen 489.059 163.020 9.292 172.312 40.755
Communicatie infrastructuur 1.176.191 167.502 22.348 189.850 41.876
Server systemen 1.262.067 318.926 23.979 342.905 79.731
Beheer middelen 579.661 213.359 11.014 224.372 53.340
Totaal 3.506.978 862.806 66.633 929.439 215.702

ICT-bestemmingsreserve / jaar
Bedragen x € 1,- Life cycle
Afschrijving per jaar  862.806
Gemiddelde rente per jaar  66.633
Advies + implementatie per
jaar

 215.702

Totaal per jaar  1.145.140

Het structurele bedrag dat nodig is om in bovenstaande benadering het niveau van bestaande (standaard) ICT-
voorzieningen, zoals aanwezig op 1 januari 2003, in stand te houden, bedraagt derhalve € 1.145.140 per jaar.
Naast afschrijving en rente is in dit bedrag een bedrag van € 215.000 opgenomen voor voorbereiding en
implementatie t.b.v. het vervangen of vernieuwen van ICT-componenten. Dit is een grove schatting.
Het budget wat de sector PIT jaarlijks voor deze doeleinden ter beschikking staat is ongeveer
€ 745.000 structureel, inclusief een bedrag van € 250.000 (€ 200.000 en € 50.000) dat vanuit het coalitie-akkoord
en de ruimte voor (overig) nieuw beleid ter beschikking is gesteld. Het resterende bedrag van circa € 400.000 per
jaar kan voor € 140.000 uit de algemene stelpost kapitaallasten in de begroting. Derhalve resteert een nog te
dekken tekort van circa € 260.000 structureel.

Toekomstverkenning
Wanneer de geschetste ontwikkelingen uit hoofdstuk 5 van de Onderbouwing ICT-investeringen hierin worden
betrokken, leveren de financiële consequenties daarvan het onderstaande overzicht:

Investeringen
Bedragen x € 1,- Afschr. Investeringen

termijn Life-cycle Gemiddeld /
jaar

2004 2005 2006 2007 2008

Werkplek systemen 3 750.000 250.000 - 250.000 200.000 225.000 75.000
Communicatie infrastructuur 7 1.520.500 217.000 100.500 20.000 1.200.000 100.000 100.000
Server systemen 4 1.506.000 376.000 206.000 325.000 325.000 325.000 325.000
Beheermiddelen 5 880.800 176.000 140.800 150.000 250.000 170.000 170.000
Totaal per jaar 4.657.300 1.019000 447.300 745.000 1.975.000 820.000 670.000
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Uit de tabel in hoofdstuk 5 kan de conclusie worden getrokken dat de gemiddelde afschrijvingskosten op langere
termijn bij de geschatte toekomstige investeringen en de gehanteerde afschrijvingstermijn meer dan € 1 miljoen
bedragen. Daarmee rekening houden kan het volgende kostenoverzicht worden samengesteld:

ICT-bestemmingsreserve / jaar
Bedragen x € 1,- Life cycle
Afschrijving per jaar 1.019.000
Gemiddelde rente per jaar 85.000
Onderzoek  + implementatie per jaar 254.000
Totaal per jaar 1.358.000

Hieruit blijkt dat de berekening van de noodzakelijke dotatie aan de hand van toekomstige
vervangingsinvesteringen hoger uitkomt dan de berekening op basis van historische cijfers (€ 1.145.140 per
jaar). Overigens moet hierbij wel in aanmerking worden genomen dat de omvang en het tijdstip van de
opgenomen vervangingsinvesteringen sterk is gebaseerd op schattingen en dat de berekening van
bovengenoemde dotatie van € 1.358.000 grofmazig is.

Alles overwegende adviseren wij de historische analyse voorlopig als uitgangspunt voor de jaarlijkse toevoeging
aan de ICT-reserve (derhalve € 1.145.140 per jaar) te hanteren en de omvang van de ICT-reserve over twee jaar
te herijken.

Realisatie
Een adequaat beheer van de ICT-geldstromen en de bestemmingsreserve vereist enkele strakke maatregelen die
hierna worden behandeld.

Investeringsplannen
Voor het inzetten van gelden uit de ICT-bestemmingsreserve zal jaarlijks een investeringsplan worden opgesteld
met daarbij een globaal plan voor de twee volgende jaren. De procedure hierbij is als volgt:
Alle diensten maken of actualiseren jaarlijks een dienstinformatieplan met als kader het informatieplan van de
PU. Op basis hiervan maakt de sector PIT jaarlijks het ICT-werkplan, voorzien van investerings- en
lastenramingen. Hiermee kan jaarlijks vooraf worden bepaald welke uitgaven in het begrotingsjaar worden
verwacht, of en zo ja welke overschotten of tekorten daarop zullen ontstaan en aan de egalisatiereserve moeten
worden toegevoegd of onttrokken.
Het ICT-werkplan wordt afgestemd met de diensten en voor akkoord, via het CO, voorgelegd aan de DR en ter
besluitvorming aangeboden aan GS. De kwantiteit en kwaliteit van de in het ICT-jaarplan gewaarborgde niveau
van ICT-basisfaciliteiten worden in het intern contract van dienstverlening (ICD) vastgelegd en door de DR
vastgesteld.
Overigens is het dringend aan te bevelen bovenstaande procedure te betrekken in de normale
jaarcyclusproducten, w.o. de productenbegroting en de bestuursrapportages.

Jaarlijkse evaluatie
De ICT-sector maakt, ism CS en diensten, jaarlijks een evaluatie van de realisatie van het ICT-jaarplan. Deze
evaluatie dient de volgende elementen te bevatten:
• in hoeverre wijken de werkelijke investeringen en lasten af van het werkplan;
• wat zijn de oorzaken van deze afwijkingen;
• wat betekenen deze afwijkingen (i.c. de oorzaken daarvan) eventueel voor de omvang van de jaarlijks

benodigde middelen, respectievelijk de meerjarenramingen.
De concernstaf heeft hierbij voornamelijk een kaderstellende en toetsende rol. De evaluatie wordt ter informatie
aangeboden aan CO en DR.
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Het afgestemd houden van het jaarbudget aan eventuele uitbreiding van het niveau van de ICT-faciliteiten vindt
plaats door dit te koppelen aan ICT vernieuwingsprojecten met bijbehorende financiering.

Bevoegdheden en autorisatie
Alleen de sector PIT is bevoegd om verplichtingen aan te gaan ten laste van het beschikbare budget. Hiervoor
gelden de normale regels rond inkopen en aanbesteding. Aanschaffingen door diensten ten laste van het in deze
notitie bedoelde centrale budget mogen nooit worden gehonoreerd, maar komen in dergelijke gevallen ten laste
van de dienstbegroting.
De aanwending van de bestemmingsreserve ICT valt ook onder het budgetrecht van de Staten. Voor zover een
onttrekking uit de bestemmingsreserve het daarvoor begrote bedrag overtreft, dienen de Staten hieraan hun
goedkeuring te verlenen.

Bijlagen
Onderbouwing meerjarig plan ICT-investeringen, T. Roeland PSD-PIT, 23 april 2004

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter, Mr B. Staal

Secretaris, Drs. H.H. Sietsma


