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Samenvatting  
 
In het onderzoek naar de financiële aspecten zijn de drie mogelijke scenario’s uitgewerkt.  
Er dient rekening mee gehouden te worden dat de financiële gegevens geen indruk geven van de 
kwalitatieve aspecten. Hier voor wordt naar de bijlage verwezen welke daar over handelt. 
 
De impact van de 3 scenario’s is behoorlijk verschillend. Zo blijven bij de scenario’s Zelf blijven doen 
en ICT WBW het grootste deel van de kosten die we op dit moment maken gehandhaafd (op enkel 
nuances na, deze zijn vermeld in de uitwerkingen per scenario).  Bij het scenario Equalit is de 
investering het grootst en zijn ook de structurele kosten fors. Hier staat tegenover dat nagenoeg alle 
huidige kosten bij het scenario Equalit komen te vervallen.  
 
Tevens dient er rekening mee gehouden te worden dat het scenario ICT WBW slechts een eerste fase 
is. De werkelijke investering volgt daar pas in 2021, waarvan nog geen bedragen bekend zijn 
(eenmalig en structureel). 
 
In onderstaande tabel zijn vanuit de verschillende scenario’s de belangrijkste gegevens weergegeven. 
 
Totaaloverzicht financiële aspecten scenario 

 Huidig - 
begroting 

Steenbergen Equalit ICT WBW 

Kostenaspect    Enkel fase 1 

investeringen 555.000    

- eenmalige investering t.b.v. toetreding  190.000 320.000 175.000 

- investeringen Steenbergen na toetreding tm 2026
1
  175.000 - 555.000 555.000 

Totaal  265.000 -225.000 732.000 

     

Structurele kosten (incl. kapitaallasten) 675.273    

- Bijkomende structurele lasten vanuit scenario  489.000 1.092.958 335.000 

- Blijvende structurele lasten vanuit huidige situatie   642.933  467.540 

- Wegvallende structurele lasten huidige situatie   - 654.263 -220.393 

Werkelijke structurele kosten  1.131.393 1.092.961 785.040 

     

Kapitaallasten     

- effect op kapitaallasten tot en met 2026 - -190.000 -248.000 +90.000 

     

Frictiekosten     

- frictiekosten - - 253.621 - 

- versnelde afschrijving - - 61.291 - 

- personele aspecten - pm - - 

 
investeringen Steenbergen na toetreding tm 2026

1
 Als gevolg van uitvoering van het scenario wijzigt het 

investeringsniveau. In geval van ‘Zelf blijven doen’ worden enkel de infrastructurele investeringen (firewall, switches en 
wifi) uitgevoerd. Overige investeringen (servers) komen te vervallen. In geval van scenario Equalit komen alle investeringen 
te vervallen. Bij uitvoering van scenario ICT WBW dienen alle geplande investeringen uitgevoerd te worden. Voor nadere 
details zie de uitwerking per scenario.  
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Huidige situatie 
 
In dit hoofdstuk worden de financiële aspecten rondom de keuzes in de sourcingstrategie ICT nader 
uitgewerkt. Eerst zal nader ingegaan worden op de huidige kosten die relevant zijn ten aanzien van 
de sourcingstrategie. Daarbij wordt inzicht gegeven in kostenniveau en gevolgen per scenario. 
 
In de tabellen is onder de kolom ‘scenario’  per kostensoort aangegeven of deze kosten al dan niet 
komen te vervallen bij de verschillende scenario’s. De scenario’s zijn als volgt gecodeerd:  
   STB  zelf blijven doen; 
   EQ  Equalit; 
   IW  ICT WBW. 

 
De gebruikte coderingen dienen als volgt gelezen te worden: 
   V (groen)  kosten komen volledig te vervallen; 
   D (oranje) kosten komen deels te vervallen; 
   H (rood)  kosten blijven gehandhaafd; 
   K (geel)  de gemeente kan hier een keuze maken. 

 
De financiële gevolgen per scenario worden in afzonderlijke paragrafen nader uitgewerkt, mede in 
verband met de verschillen tussen de onderlinge scenario’s. 
 
Het onderdeel telefonie is vooralsnog buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek. Het contract met 
de huidige leverancier kent een looptijd tot en met december 2021. 

Huidige kosten 
Om inzicht in de huidige kosten te krijgen, is onderstaand in tabelvorm weergegeven wat de 
budgetten voor 2017 en 2018 zijn alsmede de werkelijke kosten over 2017. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt naar kosten gerelateerd aan de infrastructuur en naar de 
personeelsgerelateerde kosten. Tevens zijn op gelijke wijze de relevante kosten van andere 
kostenplaatsen opgenomen die beïnvloedt worden door de sourcingstrategie. 
 
 
Infrastructurele kosten 

Kostenplaats 6407 Automatisering Budget 2017 Exploitatie 2017 Budget 2018 scenario 

STB EQ IW 

4031 Diverse kosten (aanschaffingen) 34.000 35.795 38.950 H V H 

4055 Onderhoud hard-/middleware 51.349 46.039 70.460 H V H 

4153 Verrichte werkzaamheden derden 14.100 5.405 12.500 H V H 

4171 Onderhoud applicaties 24.130 25.020 23.910 H V H 

4172 Huur applicaties 0 4.973 0 H V H 

4261 Internettoegang
1
 96.160 90.173 97.660 H V H 

        

4220 Kapitaallasten
2
 87.797 87.797 147.402 H D H 

        

 Totaal 219.739 295.202 390.882    

 
Internettoegang

1
  Standaard inbegrepen is de ontsluiting van het gemeentehuis via glasvezel, een tweede locatie via ADSL. Overige 

aansluitingen kunnen in eigen beheer of via Equalit gerealiseerd worden via ADSL aansluitingen. Advies is om alle 
aansluitingen i.v.m. monitoring/beveiliging aan Equalit uit te besteden indien voor dit scenario wordt gekozen. 

 

Kapitaallasten
2
  Een deel van de kapitaallasten kan bij aansluiting bij Equalit komen te vervallen vanaf 2019 door investeringen die nu 

on-hold zijn gezet definitief geen doorgang te laten vinden. In één van de bijlagen is dit separaat inzichtelijk gemaakt. 
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Personele kosten 

Kostenplaats 6407 Automatisering Budget 2017 Exploitatie 2017 Budget 2018 scenario 

STB EQ IW 

4007 Personeelslasten
3
  192.020 156.278 204.821 H V V 

4019 uitzendkrachten 0 26.558 0 H V V 

4046 autokostenvergoedingen 0 895 0 H V V 

4358 Vergoeding woon-werkverkeer 0 4.045 0 H V V 
6402-4099 Opleidingsbudget 1,5%   3.027 H V V 

 Totaal 192.020 187.776 207.848    

 
Personeelslasten3  In geval van aansluiting bij Equalit wordt het huidige ICT-personeel daar gedetacheerd voor een periode van één jaar. 

Uitgangspunt is dat het personeel na 1 jaar in dienst genomen wordt. De kosten worden door gemeente Steenbergen 
1 op 1 in rekening gebracht bij Equalit.  

 
In geval van aansluiting bij ICT-WBW kan het huidige ICT-personeel reageren op profielen die beschikbaar zijn. Het 
personeel wordt dan tijdelijk in dienst aangenomen voor een periode van twee jaar. Na deze periode wordt, indien 
dit wederzijds bevalt, het personeel vast in dienst genomen.  Indien dit niet wederzijds bevalt, vloeit het personeel 
terug naar de gemeente Steenbergen. De kosten worden door gemeente Steenbergen 1 op 1 in rekening gebracht bij 
ICT-WBW.  

 
Overige gerelateerde  kosten 

Kostenplaats 6411 Informatiebeveiliging Budget 2017 Exploitatie 2017 Budget 2018 scenario 

STB EQ IW 

4045 Overige uitgaven
4
 200 145 200 H V H 

4151 Uitwijkvoorzieningen 15.700 17.450 15.700 H V H 

4171 Onderhoud applicaties 15.800 16.612 17.500 H V H 

Totaal 33.400 34.207 33.400  

 

Kostenplaats 6410 Huisvesting     

4132 Huur MFP’s
5
  34.850  H K H 

4132 Huur plotter/scanner
5
  8.820  H K H 

     

     

Kostenplaats 6409 Informatievoorziening     

 Aanschaf certificaten
6
 2.500 2.637 2.500 H D H 

        

 

 
Overige uitgaven4 op de kostenplaats overige uitgaven is een klein budget geraamd voor beveiligde afvoer digitale media (defecte 

harddisks, usb-sticks etc.). Dit bedrag is opgebouwd uit een structureel bedrag (contract huur container) en een 
variabel bedrag (omwisselen / ledigen container). De vermelde bedragen hebben enkel hier betrekking op. 

 
Huur MFP’s5 De huur van de MFP’s, (printer/copier/scanners) en de  plotter & scanner  maakt onderdeel uit van de kostensoort  
Huur plotter/scanner onderhoud en huur kantoormachines, waarop meerdere kosten geboekt worden. Hier wordt volstaan met de 

werkelijke kosten zoals doorberekend voor deze apparatuur. 
  Bij aansluiting bij Equalit kan het huidige contract opengebroken worden en aangesloten te worden op het contract 

dat Equalit met Canon heeft. Kosten zullen dan echter via Equalit binnenkomen. Het contract mag ook uitgediend 
worden zodat hier geen frictiekosten optreden. Advies is om het huidige contract uit te dienen, niet te verlengen en 
vervolgens in te stappen in het overkoepelende contract van Equalit. 

 In geval van aansluiting bij ICT-WBW blijft het huidige contract doorlopen (net als bij zelf doen). 
 
Aanschaf certificaten6 Afhankelijk van de scenariokeuze wordt het beheer van certificaten al dan niet overgenomen door de beherende 

partij. In geval van keuze Equalit komen de kosten grotendeels te vervallen. Er zijn echter ook certificaten benodigd 
voor ASP/SaaS-oplossingen die geheel buiten Equalit draaien (denk aan de website). Hiervoor dienen periodiek (3-
jaarlijks) nieuwe certificaten aangeschaft te worden. 
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Totaaloverzicht ICT-gerelateerde kosten in huidige situatie 

6407 Automatisering – infrastructurele kosten 390.882 

6407 Automatisering – personele kosten 207.848 

6411 Informatiebeveiliging 33.400 

6410 Huisvesting (MFP’s/plotter) 43.670 

6409 Certificaten 2.500 

Totaal 678.300 

Frictiekosten 
De bedragen die momenteel structureel in de begroting zijn opgenomen op basis van contracten die 
doorlopen na 1-1-2019 worden als frictiekosten aangemerkt.  De contracten rondom de MFP’s en 
plotter/scanner mogen uitgediend worden, deze zijn derhalve niet opgenomen in onderstaande 
tabel. Kosten vanuit huisvesting bezien (rondom de serverruimtes, o.a. onderhoud/vervanging airco 
etc.) zijn nog niet bekend. 
 
Frictiekosten 2019 2020 2021 

Kostenplaats 6407 Automatisering    

4055 Onderhoud middle-/hardware 21.762 15.601 10.068 

4171 Onderhoud applicaties 4.374 3.520 1.127 

     

Kostenplaats 6411 Informatiebeveiliging    

4045 Onderhoud  3.939   

4171 Onderhoud applicaties 1.721 856  

     

 Totaal per jaar 31.796 19.977 11.195 

 Totaalgeneraal 62.968 

 

Investeringen 
Naast bovenvermelde kosten dient er echter ook rekening gehouden te worden met kosten die 
voortvloeien uit projecten. Deze kosten kunnen bestaan uit structurele lasten die reeds in de 
begroting zijn opgenomen en uit kapitaallasten behorende bij de investering.  
Omdat de statussen van de projecten verschillend kunnen zijn, is er onderscheid aangebracht tussen 
reeds afgeronde, nog lopend en nog te starten projecten met daarbij de nuancering dat een aantal 
projecten on-hold staan i.v.m. het onderzoek naar de sourcingstrategie ICT. In onderstaand overzicht 
zijn alle investeringen opgenomen die on-hold zijn gezet en die nog gestart dienen te worden. 
 
Overzicht investeringen per jaar Investerings-

bedrag 
Kapitaallasten  

per jaar 
 

scenario 

Status on-hold   STB EQ IW 

2017 Vervanging Office 20.000 4.000 H V H 

 Vervanging switches 105.000 21.000 H V H 
2018 Vervanging firewall 25.000 5.000 H V H 
 Vervanging WiFi 25.000 5.000 H V H 
 Vervanging VMWare & Oracle cluster 60.000 12.000 V V H 
Status nog te starten / in perspectiefnota      

2019 Vervanging backup cluster incl. software 50.000 10.000 V V H 
 Vervanging losse servers 25.000 5.000 V V H 
 Vervanging schijvenkabinet 90.000 18.000 V V H 
 MS-SQL server & call licenties 20.000 4.000 V V H 
2020 Vervanging cluster SAN 50.000 10.000 V V H 
Status nog te starten / nog niet in perspectiefnota      

2022 Vervanging Citrix cluster 85.000 17.000 V V V 

       

 Totaal investeringen 555.000     
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De kapitaallasten lopen meerdere jaren door. In onderstaand overzicht zijn deze voor alle 
investeringen tot en met 2022 op jaarbasis samengevat, rekening houdende met de status van het 
project.  
 
Kapitaallasten 

Investeringen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Afgerond 59.990 44.393 16.270 10.000     

Lopend 15.000 15.000 15.000 15.000     

On-hold 52.000 52.000 52.000 47.000 43.000    

Nog te starten
7
  37.000 47.000 47.000 47.000 47.000 10.000  

Nog in te brengen
8
    17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

Totaal 126.990 148.393 130.270 136.000 107.000 64.000 27.000 17.000 
 
Nog te starten7 De nog te starten projecten zijn in beeld gebracht op basis van de projecten die reeds in de perspectiefnota zijn 

ingebracht (tot en met 2020). In geval van zelf doen of ICT-WBW komen er uiteraard meer projecten naar voren (na 
2020). Ten behoeve van dit vooronderzoek zijn deze nog niet in kaart gebracht, mede omdat in het advies van het 
scenario zelf doen op een andere wijze gewerkt dient te gaan worden, zie hiervoor de scenario uitwerking. 

 Tevens dient er, als we zelf blijven investeren, rekening mee gehouden te worden dat de kapitaallasten dekking 
vormen voor de vervangende investering (nieuwe beoogde werkwijze). 
Indien de keuze op Equalit valt, komen de bedragen onder on-hold en nog te starten te vervallen als kapitaallasten. 

 Bij de keuze voor ICT-WBW dient tot en met  2021 (moment waarop de gemeenschappelijke infrastructuur wordt 
gestart) geïnvesteerd te worden. De aanvullende investeringen worden bij dat scenario opgenomen. 

 
Nog in te brengen8 Dit betreft een investering die nog niet in de perspectiefnota is ingebracht maar die in 2018 opgevoerd dient te 

worden. 

 

Aanvullende structurele lasten uit investeringen 
Op basis van projecten die on-hold staan / nog gestart dienen te worden, komen er nog extra 
structurele lasten bij,  denk m.n. aan onderhoudscontracten. Door de vervangingsinvesteringen 
komen oude contracten te vervallen. Vaak zijn de onderhoudscontracten op apparatuur in de laatste 
jaren (levensjaar 4 en 5) de duurste contracten. Aanname is dan ook dan ook dat het totaalbedrag 
benodigd voor onderhoudscontracten op nieuwe apparatuur vanuit vervangingsinvesteringen een 
gelijkwaardig prijsniveau kent met de (af)lopende contracten die in de budgetten zijn opgenomen. 
Dit betreft dan de contracten voor firewall, switches, wifi etc. 
 
Uitzondering hierop vormen de jaarlijkse lasten voor Office. Tot op heden wordt gewerkt met 
Office2007, waar geen structurele lasten aan verbonden zijn. Microsoft is overgestapt naar een 
ander model waarbij het uitgangspunt ‘pay per use’ is ingevoerd, betalen per gebruiker per maand. 
Dit leidt tot een aanzienlijk lager investeringsbedrag (dat is nu benodigd voor de overstap en de 
opleidingskosten) maar daarentegen tot hogere (nieuwe) structurele lasten. Deze zijn geraamd op 
€ 30.000 per jaar. Deze kosten blijven bij de scenario’s zelf doen en ICT WBW noodzakelijk. Bij 
scenario Equalit zit dit in de prijs inbegrepen. 
 

Inhuur leveranciers 
Jaarlijks worden voor met name de grotere applicaties bedragen begroot om minimaal één keer per 
jaar een consultant in te kunnen huren om de updates te verzorgen. Deze kosten komen bij 
outsourcing grotendeels te vervallen bij het scenario Equalit. Verwachting (aanname) is dat plm. 50% 
van deze kosten komt te vervallen. 
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Inhuur kosten t.b.v. (technisch) onderhoud applicaties 

Kostenplaats/-soort omschrijving Begroting 2018 

6409-4153 Inzet derden t.b.v. licentiecontrole Microsoft / Oracle 1.500 

6408-4153 Inzet derden t.b.v. geo-applicaties 6.000 

6402-4171 Ondersteuning t.b.v. Corsa (BCT) 7.250 

6402-4171 Ondersteuning t.b.v. Decade (Unit4) 3.000 

6402-4171 Ondersteuning t.b.v. XML Documents (Tangelo) 3.000 

6269-4171 Ondersteuning t.b.v. G-Kas / G-BOS (JCC Software) 1.500 

Totaal  22.250 

 Verwachte kosten bij Equalit / ICT WBW 12.250 

 

Restwaarde apparatuur 
Het is van belang te weten wat de restwaarde van de apparatuur is per 1-1-2019. In het geval van 
aansluiting bij Equalit zal nl. alle apparatuur vervangen worden. Dat betekent dat er een versnelde 
afschrijving dient plaats te vinden op de restwaarde van de aanwezige apparatuur. 
 
In onderstaande tabel is (uitgaande van de situatie per 1-1-2018) opgenomen wat per productgroep 
de restwaarde op 1-1-2019 is. 
 
Restwaarde hardware per 1-1-2019 

Groep Product Restwaarde 

Netwerkapparatuur Switches 1.577 

 Routers 0 

 Accespoints (WiFi) 2.238 

 IP-camera’s (bewaking MER/SER) 755 

 Servers 20.469 

 Firewall 0 

Werkplekapparatuur PC’s 4.299 

 Thin clients 8.438 

 Monitoren 8.726 

 Notebooks 1.360 

 ThinTops (mobiele thinclients) 10.104 

 Dockingstations 441 

 Tablets 2.788 

Randapparatuur Printers 0 

 (Hand)Scanners 96 

 Totaal 61.291 

   

Overig Presentatieschermen
9
 2.258 

 
Presentatieschermen

9
  De presentatieschermen zijn deels uit budget ICT, Huisvesting en Rampenbestrijding aangeschaft.  

Advies is om dit op één centrale plaats onder te brengen. Dit kan vanuit de optiek Huisvesting in het 
kader van faciliteiten vergaderruimtes of dit kan naar keuze ondergebracht worden bij Equalit indien 
voor dit scenario wordt gekozen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze schermen overgdragen 
worden aan gebouwbeheer en dat er dus geen versnelde afschrijving nodig is. 
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Scenario 1  Zelf blijven doen 
 
Uiteraard heeft de gemeente de optie om de taken/werkzaamheden op het gebied van ICT zelf te 
blijven doen. Echter zal er rekening mee gehouden dienen te worden dat zelf blijven doen direct 
impliceert dat het ook op een andere wijze uitgevoerd dient te worden om juist de slagvaardigheid in 
de ICT aan te brengen.  
 
Om een zo reëel mogelijk beeld te schetsen, is door de externe adviseur (Johan van Eekelen / 
Veerman ICT) een scenario uitwerking opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd. In deze uitwerking 
zijn een aantal aannames gedaan welke ook hier nog expliciet onder de aandacht worden gebracht: 

 De aannames zijn afhankelijk van het ambitieniveau van de gemeente Steenbergen; 

 Er is een tolerantie van 25% binnen de aannames (zowel naar de plus als naar de min); 

 Bedragen zijn indicaties o.b.v. ervaringen/ huidige markt van beide partijen (Veerman ICT en 
gemeente Steenbergen). 

 
Op basis van kwalitatieve aspecten (zie andere bijlage behorende bij adviesnota) valt het scenario 
zelf blijven doen als eerste af.  Dit scenario is op uitdrukkelijk verzoek nader uitgewerkt om toch enig 
inzicht in de mogelijke kosten behorende bij dit scenario te krijgen.  
 
Op basis van deze uitwerking is in het overige deel van dit hoofdstuk op een gelijke wijze als voor 
Equalit en ICT WBW het inzicht in de financiële gevolgen opgesteld. Op deze wijze zijn de drie 
scenario’s vergelijkbaar te maken, ondanks de uiteenlopende scope van dienstverlening. 
 
 
Extra eenmalige kosten   

Personele aspecten (herstructurering ICT-tak afdeling I&A) 
Incl. pm-post 

35.000 
pm 

Opzetten en migreren omgeving 155.000 

Totaal extra eenmalige kosten 190.000 

 
 
Uitbreiding structurele kosten   (sub)totaal 

Personele kosten   

 Uitbreiding I-functie 65.000  

 Uitbreiding A-functie 50.000  

 Uitbreiding inkoopfunctie 25.000  

 Uitbreiding ondersteuning 35.000  

 Extra kosten verhoging opleidingsbudget  
(tot 5% salariskosten) 

7.000  

 Subtotaal 152.000 

Infrastructurele kosten   

 Huur IaaS-servers 36.000  

 Huur PaaS/SaaS-applicaties (extra kosten) 135.000  

 Ondersteunende diensten 48.000  

 Beschikbaarheid verbindingen 50.000  

 Subtotaal 269.000 

Kapitaallasten   

 Over investering scenario zelf blijven doen 38.000  

 Subtotaal 38.000 

 

Totaal uitbreiding structurele kosten 489.000 
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Blijvende structurele kosten Steenbergen 

Kostenplaats 6407 Automatisering  

4007 Personeelslasten 204.821 

4031 Diverse kosten (aanschaffingen) 38.950 

4055 Onderhoud hard-/middleware  70.460 

4153 Verrichte werkzaamheden derden  12.500 

4171 Onderhoud applicaties 23.910 

4172 Huur applicaties 0 

4261 Internettoegang 97.660 

4220 Kapitaallasten 
*1

 114.990 

 Totaal blijvende structurele kosten 560.291 
*1  zie tabel kapitaallasten, kapitaallasten die gehandhaafd blijven 
 
 
Overige gerelateerde  blijvende structurele kosten Steenbergen 

Kostenplaats 6411 Informatiebeveiliging  

4045 Overige uitgaven 200 

4151 Uitwijkvoorzieningen 15.700 

4171 Onderhoud applicaties 17.500 

Totaal 33.400 

Kostenplaats 6410 Huisvesting  

4132 Huur MFP’s 34.850 

4132 Huur plotter/scanner 8.820 

Totaal 43.670 

Kostenplaats 6409 Informatievoorziening  

4055 Aanschaf certificaten 2.500 

 Totaal 2.500 

Kostenplaats 6402 Ondersteuning  

4099 Opleidingsbudget (1,5% salariskosten) 3.072 

 Totaal 3.072 

 

Totaal blijvende structurele kosten 82.642 

 
 
In de beschrijving van scenario 1 is er van uitgegaan dat er een overgangsperiode van 5 jaar benodigd 
is om de ICT-omgeving op het gewenste niveau in te richten. Dit betekent dat de investeringen die 
on-hold staan (firewall, switches en wifi) uitgevoerd dienen te worden. Uitgangspunt is dat 
toekomstige investeringen (nog te starten en nog op te voeren) vanuit de herinrichting worden 
opgepakt. De bijbehorende kapitaallasten worden vanuit scenario 1 opgevoerd, de kapitaallasten 
zoals begroot komen dan te vervallen. Let wel; dit is een aanname! 
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Overzicht kapitaallasten 

Investeringen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Kapitaallasten die gehandhaafd dienen te blijven 

Afgerond 59.990 44.393 16.270 10.000     

Lopend 15.000 15.000 15.000 15.000     

On-hold 40.000 40.000 40.000 35.000 31.000    

Totaal (+) 114.990 99.393 71.270 60.000 31.000    
Kapitaallasten die komen te vervallen 
On-hold 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000    

Nog te starten  37.000 47.000 47.000 47.000 47.000 10.000  

Nog op te voeren    17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

Totaal (-) 12.000 49.000 59.000 76.000 76.000 64.000 27.000 17.000 
Kapitaallasten n.a.v. investering in scenario zelf blijven doen 

Migratie              38.000 38.000 38.000 38.000 38.000    

  Totaal (+) 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000    

 

Totaal kapitaallasten 152.990 137.393 108.270 98.000 69.000 0 0 0 

 

Effect op kap.lasten  +26.000 -11.000 -21.000 -38.000 -38.000 -64.000 -27.000 -17.000 
Het saldo kapitaallasten toont de toename van de kapitaallasten aan bij het in eigen regie uitvoeren van de ICT 

totaal  effect op kapitaallasten zelf blijven doen -190.000 

 

 

 

Resumé, het totaalplaatje 
Op basis van de eerder genoemde bedragen is hieronder een samenvatting opgenomen van de 
totalen van eenmalige bedragen en structurele bedragen voor de komende jaren indien gekozen 
wordt voor het in eigen regie (maar op een andere wijze)  blijven uitvoeren van de ICT  Voor de 
structurele bedragen geldt dat deze voor 2019 zijn weergegeven. 
 
 
Eenmalige investeringen tot  2021 

Investeringen scenario Zelf blijven doen 190.000 

Investeringen Steenbergen (on-hold (infrastructureel)) 175.000 

Totaal 265.000 

 
Structurele lasten 2019 

Verhoging structurele lasten (incl. kapitaallasten) 489.000 

Blijvende structurele lasten automatisering (incl. kapitaallasten) 560.291 

Blijvende structurele lasten overige posten (incl. kapitaallasten) 82.642 

Totaal 1.131.933 

 
Effect op kapitaallasten 

Effect op de kapitaallasten periode 2019-2026 -190.000 

 
Frictiekosten 

Totaal frictiekosten  pm 

 
Desinvestering 

Totale desinvesteringskosten  nihil 
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Scenario 2  Equalit 
 
Toetreding tot Equalit brengt veruit de grootste veranderingen met zich mee, zowel organisatorisch 
als financieel. De berekeningsystematiek van Equalit is gebaseerd op: 

 Aantal accounts * vaste prijs 

 Aantal devices * vaste prijs per soort device 
 
Gelet op de huidige fase is het aantal accounts (in de Active Directory) per 1-1-2018 als uitgangspunt 
genomen. Ten aanzien van benodigde hardware is de huidige inrichting overgenomen waarbij een 
zwaarder accent aan thin clients is toegekend vanwege de verdergaande mogelijkheden bij Equalit 
op dit gebied. De uiteindelijke bedragen kunnen afwijken a.g.v. afspraken wie wat voor apparatuur 
dient te krijgen, het aantal accounts en het aantal specifieke werkplekken (denk ook Arbo-technisch). 
 
Ten behoeve  van de migratie zullen eenmalige kosten gemaakt worden. Deze zijn op dit moment, op 
basis van de huidige kennis bij Equalit over de inrichting bij gemeente Steenbergen, geschat op 
€ 320.000. 
 
eenmalige kosten toetreding Equalit  

Migratie systemen   320.000 

Totaal eenmalige kosten 320.000 

 
 
Structurele kosten Equalit  

Accountkosten Full accounts   
Webmail accounts 

247 * € 3.852   
   25 * €    111 

951.444 
2.752 

Mailboxen Gezamenlijke mailboxen 46 * €       46 2.116 

Devicekosten Thin client 
CAD station 
Chromebook 
Monitoren 
Tablets (ipad pro) personeel 

Tablets (ipad pro) raad 

 

220 * €       69 
8 * €     265 

35 * €    250 
300  * €      43 

79 * €    324 
25 * €    324 

15.180 
2.120 
8.750 

12.900 
25.596 

8.100 

 Variabele structurele kosten 1.028.958 

 Kapitaallasten 64.000 

 Totaal structurele kosten 1.092.958 

 
 
Structurele kosten in begroting Steenbergen die komen te vervallen 

Kostenplaats 6407 Automatisering  

4007 Personeelslasten 204.821 

4031 Diverse kosten (aanschaffingen) 38.950 

4055 Onderhoud hard-/middleware 70.460 

4153 Verrichte werkzaamheden derden 12.500 

4171 Onderhoud applicaties 23.910 

4172 Huur applicaties 0 

4261 Internettoegang 97.660 

4220 Kapitaallasten 0 

 Totaal 448.301 

 
Overige gerelateerde  structurele kosten in begroting Steenbergen die komen te vervallen 

Kostenplaats 6411 Informatiebeveiliging  

4045 Overige uitgaven 200 

4151 Uitwijkvoorzieningen 15.700 

4171 Onderhoud applicaties 17.500 

Totaal 33.400 
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Overige gerelateerde  structurele kosten in begroting Steenbergen die komen te vervallen 

Kostenplaats 6409 Informatievoorziening  

4055 Aanschaf certificaten 2.500 

4172 Huur applicaties (specifiek Office2016/365) 30.000 

 Totaal 32.500 

 
 
Overige gerelateerde  structurele kosten in begroting Steenbergen die komen te vervallen 

Kostenplaats 6402 Ondersteuning  

4099 Opleidingsbudget (1,5% salariskosten) 3.072 

 Totaal 3.072 

 
 
Overige gerelateerde  structurele kosten in begroting Steenbergen die komen te vervallen 

Kostenplaats diversen  

 Inzet ondersteuning leveranciers 10.000 

 Totaal 10.000 

 
 
Overige gerelateerde  structurele kosten in begroting Steenbergen die komen te vervallen 

Kostenplaats xxxx afdeling Beheer  

Xxxx Energiekosten, deze zullen dalen door aanzienlijk minder 
apparatuur 

p.m. 

Xxxx Onderhoudskosten, deze zullen dalen  p.m. 

 Totaal p.m. 

 
Ten aanzien van investeringen die geraamd zijn (nu status on-hold of nog te starten) geldt dat er 
geen kapitaallasten uit voortkomen. Tegen over deze besparing op kapitaallasten staat echter de 
investering met bijbehorende kapitaallasten voor de eenmalige kosten gekoppeld aan de migratie 
(jaarlijks 20% van € 320.000). 
 
Overzicht kapitaallasten 

Investeringen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Kapitaallasten die als frictiekosten aangemerkt dienen te worden 

Afgerond 59.990 44.393 16.270 10.000     

Lopend 15.000 15.000 15.000 15.000     

Totaal 74.990 59.393 31.270 25.000     
Bovenstaande kapitaallasten komen terug bij de berekening van de frictiekosten  

Kapitaallasten die komen te vervallen 

On-hold 52.000 52.000 52.000 47.000 43.000    

Nog te starten  37.000 47.000 47.000 47.000 47.000 10.000  

Nog op te voeren    17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

Totaal (-) 52.000 89.000 99.000 111.000 107.000 64.000 27.000 17.000 
Kapitaallasten n.a.v. investering migratie naar Equalit 

Migratie 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000    

Totaal (+) 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000    

 

Effect op kap.lasten + 12.000 -25.000 -35.000 -49.000 -43.000 -64.000 -27.000 -17.000 
Het saldo tussen vervallen en nieuwe kapitaallasten toont het effect aan op de kapitaallasten 

totaal  effect op kapitaallasten toetreding Equalit - 248.000 
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Desinvestering hard- en software 
Bij toetreding tot Equalit wordt alle werkplek apparatuur vervangen en is de centrale apparatuur niet 
langer benodigd. Dit leidt tot een desinvestering op de hardware. Op basis van de registratie binnen 
Topdesk is bekeken op van leeftijd per categorie tot welke desinvestering dit leidt. 
 
Verkoop van een deel van de apparatuur zal mogelijk zijn (deels aan personeel (pc’s. notebooks, 
schermen) als daar voor gekozen wordt, de rest aan een opkoper (centrale apparatuur, thin clients 
etc.)). De opbrengst is op voorhand niet te voorspellen en derhalve als pm post opgenomen. 
Hetzelfde geldt voor een deel van de licenties die op centraal niveau (Exchange, call-licenties etc.) 
beschikbaar zijn. Er is een landelijke partij die 2e-hands licenties opkoopt. Opbrengst is volledig 
afhankelijk van vraag en aanbod en niet te voorspellen. Ook dit is als pm-post opgenomen. 
 
Desinvestering  hardware per 1-1-2019 

Versnelde afschrijving hardware 61.291 

Opbrengst verkoop hardware PM 

Opbrengst verkoop licenties PM 

Totaal Max.  61.291 

 
Het totaalbedrag aan desinvestering zal uiteindelijk door verkoop lager uitvallen. Hoeveel is niet te 
becijferen op dit moment. 
 

Resumé, het totaalplaatje 
Op basis van de eerder genoemde bedragen is hieronder een samenvatting opgenomen van de 
totalen van eenmalige bedragen en structurele bedragen voor de komende jaren indien gekozen 
wordt voor toetreding tot Equalit.  Voor de structurele bedragen geldt dat deze voor 2019 zijn 
weergegeven. 
 
Investeringen tot en met  2022 

Investering toetreding Equalit 320.000 

Investeringen Steenbergen (on-hold en toekomstig) die vervallen - 555.000 

Resultaat, minder investeren voor een bedrag van 235.000 

 
Structurele lasten 2019 

Jaarlijkse bijdrage Equalit 1.028.958  

Kapitaallasten investering Equalit    64.000  

  1.092.958 

Structurele lasten Automatisering (incl. kapitaallasten Steenbergen) -     448.301  

Structurele lasten Informatiebeveiliging -       33.400  

Structurele lasten Informatievoorziening -       32.500  

Structurele lasten Opleidingsbudget -         3.072  

Structurele lasten Ondersteuning -      10.000  

Structurele lasten Gebouwbeheer / Huisvesting pm  

  - 527.273 

Totaal structurele lasten  565.685 

 
Effect op kapitaallasten 

Effect op de kapitaallasten periode 2019-2026 -248.000 

 
Frictiekosten 

Frictiekosten (automatisering en informatiebeveiliging) 62.968 

Frictiekosten vanuit kapitaallasten 160.653 

Totaal frictiekosten 223.621 

 
Desinvestering 

Totale desinvesteringskosten  Max. 61.291 
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Scenario 3  ICT West Brabant West 
 
Uit de gesprekken en de aangeleverde business case door ICT WBW is naar voren gekomen dat zij op 
dit moment in staat zijn om het huidige beheer van de ICT-omgeving van gemeente Steenbergen 
over te nemen. 
 
Voordeel van de werkwijze van ICT WBW is dat er (vooralsnog) geen desinvestering op hardware 
plaats vindt (centrale hardware en werkplekhardware). 
 
Om toetreding tot ICT WBW te realiseren zullen de systemen in / van gemeente Steenbergen 
aangepast moeten worden om te voldoen aan de vereisten op het gebied van betrouwbaarheid, 
veiligheid en beheerbaarheid. Op basis van de geleverde input en ervaring wordt hiervoor uitgegaan 
van een investering van 2500 uur à € 70 per uur op basis van nacalculatie. Dit is tevens voor deze fase 
het totaal aan eenmalige kosten. Hieruit komen wel kapitaallasten voort. 
 
De structurele kosten om het beheer over te nemen bedragen € 300.000 op jaarbasis. Overige 
structurele kosten (afschrijving, onderhouds- en licentiekosten) bestaan uit de kosten die 
gehandhaafd blijven voor gemeente Steenbergen. De personele lasten komen te vervallen. 
 
Tot 2021 zal gemeente Steenbergen zelf moeten blijven investeren in de ICT-omgeving om up-to-
date te blijven en te voldoen aan de kwaliteitscriteria van ICT WBW. Uiteraard kan er enig (niet te 
kwantificeren) inkoopvoordeel behaald worden door via ICT WBW op basis van een groter volume in 
te kopen. De investering die in 2022 gepland staat, kan in dit scenario komen te vervallen 
(investeringsbedrag en bijbehorende kapitaallasten). 
 
De investering in de generieke infrastructuur vanaf 2021 zal geschieden op basis van een Europese 
aanbesteding.  ICT WBW heeft aangegeven een regie-organisatie te willen worden en verwacht dat 
door de benodigde kennis en expertise alsmede het afsluiten van contracten, de kosten zullen 
toenemen. Naast een nog onbekend investeringsbedrag en structureel hogere kosten brengt dit 
traject ook nog een de uitdaging van samenvoeging met zich mee wat nagenoeg zeker tot 
aanloopproblemen / kinderziektes zal gaan leiden. 
 
De onderstaande budgetten zijn voor de kostensoorten gebaseerd op begroting 2018, de 
kapitaallasten zijn gebaseerd op het te verwachten bedrag in 2019. 
 
eenmalige kosten toetreding ICT WBW  

Aanpassing systemen   2.500 uur à € 70 175.000 

 
Bijkomende structurele kosten toetreding ICT WBW  

Beheerkosten  (jaarbasis) 300.000 

Kapitaallasten  (over investeringskosten) 35.000 

Totaal bijkomende structurele kosten 335.000 

 
Blijvende structurele kosten Steenbergen  

Kostenplaats 6407 Automatisering  

4031 Diverse kosten (aanschaffingen) 38.950 

4055 Onderhoud hard-/middleware 70.460 

4171 Onderhoud applicaties 23.910 

4172 Huur applicaties (m.n. Office 2016/365) 30.000 

4261 Internettoegang 97.660 

4220 Kapitaallasten 126.990 

 Totaal 387.970 
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Overige gerelateerde  blijvende structurele kosten Steenbergen 

Kostenplaats 6411 Informatiebeveiliging  

4045 Overige uitgaven 200 

4151 Uitwijkvoorzieningen 15.700 

4171 Onderhoud applicaties 17.500 

Totaal 33.400 

 

Kostenplaats 6410 Huisvesting  

4132 Huur MFP’s 34.850 

4132 Huur plotter/scanner 8.820 

Totaal 43.670 

 
 

 

Kostenplaats 6409 Informatievoorziening  

4055 Aanschaf certificaten 2.500 

 Totaal 2.500 

 

Totaal blijvende bestaande structurele kosten 467.540 

 
Ten aanzien van de personele lasten wordt de aanname gedaan dat, zoals beoogd, het huidige ICT-
personeel de overstap maakt naar ICT-WBW. Dit betekent dat de personeelslasten en het daar aan 
gekoppelde opleidingsbudget komen te vervallen voor gemeente Steenbergen. Daarnaast komt de 
inhuur ter ondersteuning van systeembeheer te vervallen. 
 
Structurele kosten in begroting Steenbergen die komen te vervallen 

Kostenplaats 6407 Automatisering  

4007 Personeelslasten 204.821 

4153 Verrichte werkzaamheden derden 12.500 

Kostenplaats 6402 Ondersteuning  

4099 Opleidingsbudget (1,5% salariskosten) 3.072 

 Totaal 220.393 

 
De investeringen blijven tot 2021 voor rekening van gemeente Steenbergen. Dit betekent dat 
kapitaallasten van zowel afgeronde investering, investering on-hold en nog te starten van toepassing 
zijn. De investering die nog opgevoerd dient te worden in 2022 kan in dit geval komen te vervallen 
uitgaande van een generieke infrastructuur vanaf 2021 bij ICT WBW. 
 
Overzicht kapitaallasten 

Investeringen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Kapitaallasten die gehandhaafd dienen te blijven 

Afgerond 59.990 44.393 16.270 10.000     

Lopend 15.000 15.000 15.000 15.000     

On-hold 52.000 52.000 52.000 47.000 43.000    

Nog te starten  37.000 47.000 47.000 47.000 47.000 10.000  

Totaal (+) 126.990 148.393 130.270 119.000 90.000 47.000 10.000  
Kapitaallasten die komen te vervallen 

Nog op te voeren    17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 

Totaal (-)    17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 
Kapitaallasten n.a.v. investering migratie naar ICT-WBW 

Migratie              35.000 35.000 35.000 35.000 35.000    

  Totaal (+) 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000    

 

Effect op kap.lasten  +35.000 +35.000 +35.000 +18.000 +18.000 -17.000 -17.000 -17.000 
Het saldo tussen vervallen en nieuwe kapitaallasten toont het effect aan op de kapitaallasten bij toetreding ICT WBW uitgaande van de 
eerste fase. 

totaal  effect op kapitaallasten toetreding ICT WBW +90.000 
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Resumé, het totaalplaatje 
Op basis van de eerder genoemde bedragen is hieronder een samenvatting opgenomen van de 
totalen van eenmalige bedragen en structurele bedragen voor de komende jaren indien gekozen 
wordt voor toetreding tot ICT WBW.  Voor de structurele bedragen geldt dat deze voor 2019 zijn 
weergegeven. 
 
 
Eenmalige investeringen tot  2021 

Investering toetreding ICT WBW (fase 1) 175.000 

Investering toetreding ICT WBW (fase 2) n.n.b. 

Investeringen Steenbergen (on-hold en toekomstig) 555.000 

Totaal 730.000 

 
Structurele lasten 2019 

Jaarlijkse bijdrage ICT WBW 300.000 

Kapitaallasten investering ICT WBW 35.000 

Structurele lasten (incl. kapitaallasten Steenbergen) 467.540 

Totaal 802.540 

 
Effect op kapitaallasten 

Effect op de kapitaallasten periode 2019-2026 + 90.000 

 
Frictiekosten 

Totaal frictiekosten (voor fase 1) nihil 

 
Desinvestering 

Totale desinvesteringskosten (voor fase 1) nihil 

 


