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Onderwerp:  
ICT verandert (regionaal project)

Doelstelling:
Het snel kunnen inspelen op veranderingen middels een flexibele, efficiënte, kwalitatief 
hoogwaardige informatievoorziening. 

Inhoud:
ICT verandert is een regionaal project dat inmiddels al enkele jaren loopt. Vanaf de 
oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) maakt onze 
gemeente gebruik van de ICT diensten van het SCD. De regio Drechtsteden realiseert 
in 2021 en 2022 de Informatisering & Automatisering (I&A) Strategie uit 2018 die 
voortkomt uit de door de Drechtraad vastgestelde informatievisie. In die strategie werd 
de route geschetst die afgelegd moest worden om de transitie te doen van ICT in 
eigendom en eigen beheer naar gebruik maken van diensten van de markt en de 
consequentie daarvan. Met de transitie wordt bijgedragen aan de eerder vastgestelde 
regionale bestuurlijke doelstellingen: 

 Vergroten van de snelheid en wendbaarheid van het I&A domein 
 Verbeteren van de kwaliteit binnen het I&A domein 
 Verhogen van de efficiëntie binnen het I&A domein 
 Verhogen van de kostenflexibiliteit binnen het I&A domein 
 Benutten van de toegevoegde waarde binnen het I&A domein 
 Verhogen van gebruikersvriendelijkheid 

De strategie is vervolgens omgezet in een transitieplan ICT Verandert, waarin 
meerjarig de spelregels en het resultaat worden beschreven van de transitie. Dit is een 
beweging die breed binnen alle Drechtsteden gemeenten wordt gedragen. Het 
programma gaat uit van een transitie met een looptijd van 24 maanden in 2021 en 
2022. Met de transitie wordt vanaf 2021 verder gegaan met de beweging van ICT 
investeringen naar exploitatie: er wordt steeds minder besteed aan de eigen 
infrastructuur en hulpmiddelen maar steeds meer aan diensten die marktpartijen 
leveren. Het SCD wordt zo steeds minder ‘eigenaar’ en steeds meer ‘afnemer’. 

Er is een drietal sporen gedefinieerd met daarbinnen een aantal mijlpalen:

 Versterken van de digitaliseringsketen Drechtsteden:
Dit betreft het onderzoek van Berenschot naar de informatiemanagement 
functie, de verdieping van de digitaliseringsambities van de gemeenten en een 
advies wat dit betekent voor de invulling van de lokale i-functies. Daarnaast 
behoort ook het opstellen van een regionale digitaliseringsagenda en een verder 
uitwerking van de regieprocessen tot dit spoor. Het werken volgens het 
regiemodel, een gevolg van de reorganisatie binnen het service centrum om 
klaar te zijn voor de toekomst, vergt een andere manier van samenwerking en 
deze nieuwe manier vergt afstemming over de taken en verantwoordelijkheden 
die hierbij horen.

 Business implementatie Microsoft 365:
Opstellen van de uitgangspunten voor de implementatie van Microsoft 365 en 
het opstellen van een bestek voor de aanbesteding van de digitale werkruimte 
(waar MS365 een belangrijk onderdeel van is). De migratie naar Microsoft 365 
vindt plaats vanaf de tweede helft van 2022.



 ICT Sourcing:
De daadwerkelijke aanbesteding van het rekencentrum, de digitale werkruimte 
en end user devices en het opstellen van alle documenten die daarvoor 
benodigd zijn.

Onderstaand schema geeft het geheel weer:

Spoor 
Digitaliserings-

keten

Mijlpalenplanning 2021

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Mijlpaal 4

Advies lokale IV capaciteit

Mijlpaal 5

Visie en sturing Digitale Transformatie

Mijlpaal 2

Bestek Digitale Werkruimte

Mijlpaal 3

Microsoft 365 Quick Wins

Mijlpaal 7

Impact & Implementatieplan Microsoft 365Spoor Business
implementatie 
Microsoft 365

Spoor ICT 
Sourcing

Mijlpaal 1

Besluitvorming migratie Centric
Mijlpaal 6

Migraties Centric Domeinen

Mijlpaal 9

Aanbesteding Rekencentrum afgerond

Mijlpaal 8

Migraties Centric Domeinen

Mijlpaal 10

Contractering Digitale Werkruimte afgerond, Start transitie

De regionale stuurgroep monitort de voortgang van de verschillende deelprojecten en 
ontvangt maandelijks een voortgangsrapportage. Ter informatie is de 
voortgangsrapportage van november 2021 toegevoegd met daarin per deelproject een 
toelichting. 

Voor Papendrecht heeft in 2021 het programma ICT verandert voornamelijk op 
bestuurlijk- en managementniveau gespeeld. De informatiemanager is via het 
regionaal platform van het IMO-D (samenwerkingsverband informatiemanagers 
Drechtsteden) betrokken bij enkele deelprojecten. 

Voor 2022 staan nog diverse zaken op de agenda en zal de betrokkenheid van 
Papendrecht groter worden. Zo zal het spoor van implementatie van MS365 in 2022 
naar de lokale organisaties gebracht worden. De precieze impact hiervan wordt nog 
uitgewerkt maar de verwachting is dat deze implementatie het een en ander gaat 
vragen van onze medewerkers (schonen, opleiden etc). Via het team Bedrijfsvoering 
en bestuursondersteuning begeleiden we dit lokale traject. 

Team voor behandeling dossier:
Het trekkende team voor behandeling van dit dossier is Team Bedrijfsvoering en 
bestuursondersteuning

Bestuurlijk opdrachtgever: Annemiek Jetten
Ambtelijk opdrachtgever: Jose Boons 
Ambtelijk opdrachtnemer: Peter Loopik



Planning / actietermijn:
Het traject ICT verandert is een tweejarig programma dat loopt tot en met 2022. Het 
programma loopt nog op koers, wel is recent een andere aanpak afgesproken als het 
gaat om de verSaasing1. Dat betekent dat er een verschuiving van kosten is, 
oorspronkelijk zouden deze in 2021 gemaakt worden maar dat gaat door naar 2022. 
Dit heeft geen effect op het geplande eindresultaat. 
Er vinden gesprekken plaats over de lokale ambities bij de deelnemende organisaties 
en de financiële consequenties zullen de komende maanden vertaald worden naar de 
individuele gemeenten en komt voor Papendrecht terug in 2022.

Randvoorwaarden:
Er zijn meerdere randvoorwaarden belangrijk in dit dossier:

 Voldoende capaciteit beschikbaar

De planning, de hoeveelheid activiteiten en de complexiteit van deze activiteiten 
vereist dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om het programma ook 
daadwerkelijk eind 2022 af te ronden. Voor de gemeente Papendrecht betekent dit 
met name dat er voldoende capaciteit beschikbaar moet zijn om de lokale uitrol 
van Microsoft 365 te begeleiden. Dit betreft changemanagement en 
informatiemanagement capaciteit om een soepele overgang te bewerkstelligen en 
keuzes te maken in de volgorde van applicatie uitrol, maar ook capaciteit van de 
teams om documenten te schonen en opleidingen te volgen om de nieuwe 
applicaties te kunnen gebruiken.

Regio relatie:
Dit is een regionale uitrol en wordt daarom regionaal begeleid. De impact voor 
Papendrecht zelf zal via verschillende deelprojecten in 2022 worden uitgewerkt en 
uitgevoerd. Deze impact komt met name voort uit de uitrol van Microsoft 365 welke 
staat gepland voor de tweede helft van 2022. De voorbereidingen zullen echter al ruim 
voor de daadwerkelijke uitrol worden ingezet om een en ander zo soepel mogelijk te 
laten landen in de organisatie.

Betrokken teams:
Vanuit Papendrecht is met name het team bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
betrokken, specifiek de medewerker die zich bezighoudt met informatiemanagement.

Relevante financiële informatie:
Om de Transitie ICT te realiseren worden in 2021 en 2022 eenmalige kosten gemaakt 
die aanvullend gefinancierd moesten worden. Deze kosten bedragen in totaal € 6 
miljoen voor project- en transitiekosten en € 1.196.000 aan frictiekosten. Hiervan 
komt circa € 805.000 voor rekening van de gemeente Papendrecht. De transitiekosten 
vallen daarbij in meerdere jaren en worden aangewend voor organisatieontwikkeling, 
technologische vernieuwing en kwaliteitsverbetering, zonder besparingsdoelstelling. Na 
de transitie wordt een besparing op de ICT kosten van regiobreed € 1,45 miljoen per 
jaar gerealiseerd. Deze dalende ICT lasten zullen via een lagere bijdrage vanaf 2023 
aan de deelnemers worden teruggegeven. Voor Papendrecht leidt dit tot een lagere 
bijdrage van € 162.000 per jaar. Dit zou betekenen dat de investering in 5 jaar wordt 
terugverdiend. Het verloop van de kosten en de toekomstige besparingen worden 

1 Dit betreft het naar de Cloud brengen van applicaties. De applicaties die nu in veel 
gevallen nog fysiek in ons eigen datacenter staan worden dan als dienst afgenomen van 
een gespecialiseerde leverancier.



actief door de gemeente Papendrecht gevolgd. 

Risico's of mogelijke risico's:
Er is sprake van meerdere relevante risico's en/of kanttekeningen bij dit onderwerp, 
deze zijn eerder verwoord in het dekkingsvoorstel ICT verandert dat in de zomer van 
2021 in de raad is behandeld:

1. De huidige afspraken rondom ICT Verandert dienen geborgd te worden 
bij de voorgenomen overgang naar een servicegemeente 

Gezien de looptijd van ICT Verandert kruisen afspraken rondom bijdrages en 
(eenmalige) kosten de invlechting naar Dordrecht als servicegemeente. 
Afspraken die eerder gemaakt zijn met de GRD dienen geborgd te worden bij de 
overgang naar een servicegemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verdeling 
van de beoogde lagere bijdrage die wordt voorzien. 

2. Lokale beschikbare capaciteit van de gemeenten in relatie tot de 
haalbaarheid van het programma in 2 jaar

Het programma vraagt veel i-capaciteit vanuit de gemeenten, terwijl duidelijk is 
dat de benodigde capaciteit vanuit de gemeenten (opdrachtgevers) 
onvoldoende is. De ruimte voor aanvullende capaciteit komt, als daartoe lokaal 
wordt besloten, door een lagere bijdrage op zijn vroegst in 2023 beschikbaar. 
Uitgangspunt van het programma is zoveel mogelijk eigen personeel in te 
zetten. Voor de realisatie van het jaarplan voor 2022 levert dit capaciteitstekort 
knelpunten op. Deze knelpunten kunnen waarschijnlijk deels ingevuld worden 
met externe expertise die beschikbaar is vanuit het programma. Berenschot 
heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de structureel benodigde i-capaciteit aan 
de opdrachtgeverskant als gevolg van de veranderende omgeving, het 
programma ICT Verandert en de daarmee gepaard gaande gewijzigde manier 
van samenwerken en de ambities van de gemeenten. De financiële 
consequenties van dit onderzoeksrapport (en de verdiepende analyse hierop) 
komen in 2022 voor Papendrecht terug. De verwachting is dat onze ambities 
niet aansluiten op de huidige capaciteit zoals eerder is benoemd in 
bestuursrapportages. 

3. Risico's ten aanzien van projectkosten en toekomstige voordelen 

Bij de projectkostenraming is uitgegaan van normbedragen en de werkelijke 
kosten zijn afhankelijk van de aanbestedingsresultaten en de doorlooptijd. Dit is 
ook voor de toekomstige voordelen een risico.


