Bloemendaal
Aan de Gemeenteraad.
Raadsvergadering d.d.
Commissievergadering d.d.
Commissie
Portefeuillehouder
Programmaonderdeel
Registratienummer
Productiedatum

18 april 2019
4 april 2019
Bestuur en Middelen
wethouder N. Heijink
001. Bestuur
2019003257
25 maart 2019

Onderwerp

In 2018 is door GRIT in samenwerking met Stichting RIJK een Europese aanbesteding gestart voor
outsourcing van het ICT beheer. Uit de aanbestedingsprocedure zijn drie partijen overgebleven
waarmee door middel van onderhandelingen naar een definitieve inschrijving is toegewerkt. Op
basis van een beoordeling van prijs (P) en toegekende kwaliteitsscores (Q) wordt de opdracht
gegund aan de partij met de beste prijs/kwaliteitverhouding.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2019
besluit:

1. In te stemmen met de uitkomst van de uitgevoerde Europese aanbestedingsprocedure tot
voorlopige gunning van een geoutsourcete ICT dienst;
2.

Een incidenteel budget van C 126.117 ten behoeve van de transitie outsourcing GRIT ten
laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen, welke lager is dan het
geprognotiseerde bedrag van C 185.000 in de begroting van 2019;

3.

De financiële consequenties van de outsourcing in combinatie met de gewijzigde formatie
te vertalen in een wijziging van de begroting en te verwerken in de op te stellen
meerjarenbegroting 2020-2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 18 april 2019
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Besluit raad: aangenomen
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1. In te stemmen met de uitkomst van de uitgevoerde Europese aanbestedingsprocedure tot
voorlopige gunning van een geoutsourcete ICT dienst;
2.

Een incidenteel budget van C 126.117 ten behoeve van de transitie outsourcing GRIT ten
laste van de flexibele algemene reserve beschikbaar te stellen, welke lager is dan het
geprognotiseerde bedrag van C 185.000 in de begroting van 2019;

3.

De financiële consequenties van de outsourcing in combinatie met de gewijzigde formatie
te vertalen in een wijziging van de begroting en te verwerken in de op te stellen
meerjarenbegroting 2020-2023.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In juni 2017 is door het bureau Gateway van het Ministerie van BZK, een review uitgevoerd naar
het functioneren van de ICT organisatie van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal. Één van
de aanbevelingen uit deze review was om een onderzoek te doen naar outsourcing van de ICT
beheer taken naar een externe partij. Deze beheertaken worden vanaf 2016 uitgevoerd door de GR
Informatie Technologie (GRIT). GRIT is de Gemeenschappelijke Regeling die ICT-diensten levert
aan de gemeenten Heemstede en Bloemendaal. GRIT valt onder de gemeente Heemstede als
centrumgemeente. De gemeente Heemstede is daarmee de opdrachtgever van de te sluiten
overeenkomst met de externe partij.
Het personeelsbestand van GRIT bestond de afgelopen járen voor 60oZo uit externe inhuur. Dit
heeft geleid tot substantiële meerkosten in de exploitatie. Omdat naast extra kosten ook de
beschikbaarheid, het niveau van technische kennis en de personele kwetsbaarheid in het geding is,
is outsourcing van ICT beheer taken onontkoombaar.
Voor de Europese aanbesteding is, in samenwerking met adviseurs van M&I en RIJK, door het
college van de gemeente Heemstede een sourcingstrategie en een inkoopstrategie vastgesteld.
Deze stukken dienden als basis voor het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) met
gunningscriteria. In het najaar 2018 is de Europese aanbesteding (mededingingsprocedure met
onderhandeling) gestart.
Uit de aanbestedingsprocedure zijn drie partijen overgebleven, waarmee door middel van
onderhandelingen naar een definitieve inschrijving is toegewerkt. Alle drie partijen hebben op 4
maart 2019 een geldige definitieve inschrijving ingediend. Op basis van een beoordeling van prijs
(P) en toegekende kwaliteitsscores (Q) is een ranking bepaald. De opdracht tot levering van een
geoutsourcete ICT dienst wordt gegund aan de partij met de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Omdat in de finale besluitvorming op 18 april 2019 in de gemeenteraad plaatsvindt, kan uiterlijk
19 april 2019 een gunningsovereenkomst met deze partij worden gesloten.
Beoogd effect
Voor outsourcing van ICT-diensten hebben de gemeente Heemstede en Bloemendaal beide de
doelstellingen vertaald in een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE vormt de basis voor de
Europese aanbesteding.
Dee doelstellingen die hierin zijn geborgd zijn:
»
De gemeenten willen applicaties gebruiken om de bedrijfsvoering op de juiste wijze te
ondersteunen. De gemeente wil over deze applicaties kunnen beschikken via een
beheerde ICT-omgeving.
» De gemeenten willen vanaf elk willekeurig device (zoals onder andere laptop of tablet)
altijd en vanaf elke locatie via internet kunnen werken (anytime (7*24), anywhere).

«
«
»

»
»
«
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waarop gewerkt wordt.
De gemeenten willen dat rekening wordt gehouden met het type gegevens dat
verwerkt wordt en de beveiliging daarmee in overeenstemming is.
De gemeenten willen een adequaat beveiligde en professioneel beheerde ICTomgeving, die zodanig is ingericht dat de gemeente hiermee aan alle relevante wet- en
regelgeving en aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten voldoet en blijft
voldoen. Tevens moet worden voldaan aan het vigerende informatiebeveiligingsbeleid
van de beide gemeenten.
De gemeenten willen goede en ter zake kundige gebruikersondersteuning waarbij
proactief verhelpen en voorkomen van problemen wordt verwacht.
De gemeenten willen de ICT-diensten kunnen op- en afschalen, waarbij ook de kosten
naar gelang het gebruik van de ICT-diensten worden aangepast.
De gemeenten eisen dat alle servers en gegevensopslag op Nederlands grondgebied
worden beheerd.

Transitiefase en beheerfase
Voordat de ICT systemen in beheer kunnen worden genomen door de externe partij, moet
eerst de hele technische infrastructuur worden overgezet. Hiervoor is een periode van
maximaal negen maanden uitgetrokken vanaf de start in mei 2019. De transitie bestaat uit 4
fasen en wordt afgesloten met finale eindtest. De uitvoering en planning van de
werkzaamheden worden opgenomen in een transitieplan. De kosten voor de transitiefase
worden in 2019 in één keer in rekening gebracht. Begin 2020 start de beheerfase die
doorloopt tot 31 januari 2024. Na januari 2024 is nog drie maal een verlenging mogelijk van
één jaar.
Projectmatige aanpak
Om klaar te zijn voor outsourcing aan een externe partij, moeten de interne werkprocessen
die een relatie hebben met ICT beheer op orde zijn. Hiervoor is begin 2019 een
projectorganisatie ingericht waarin de komende periode een gecoördineerde sturing wordt
gegeven op een aantal deelprojecten, zoals:
» Een impactanalyse op het functioneel beheer
» Het opstellen van een blauwdruk van het totale applicatielandschap
» Het op orde brengen beheerprocessen
» Het opstellen van een teamplan voor eens nieuwe GRIT regie organisatie
Vorenstaande projectaanpak is getoetst door het bureau Gateway en als positief beoordeeld.
Politieke keuzeruimte

ICT beheer is een onderdeel van de bedrijfsvoering, waardoor de politieke keuzeruimte beperkt is.
Gedachtengang

Alternatieven
Het alternatief voor het niet outsourcen van het ICT beheer, is om het beheer zelf te blijven doen.
Echter op dit moment ontbreekt hiervoor bij GRIT de technische kennis en capaciteit. Werving van
ervaren ICT personeel voor kleine en middelgrote gemeenten is door krapte op arbeidsmarkt
vrijwel geen optie. Het personeel van GRIT bestaat uit op dit moment al voor 60oZo uit externe
inhuur. Voortzetting hiervan leidt uiteindelijk tot nog hogere kosten en zal tevens opnieuw moeten
worden aanbesteed. Omdat hierdoor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het niveau van
technische kennis en de personele kwetsbaarheid in het geding is, is outsourcing van ICT beheer
taken onontkoombaar.
Overwegingen van het college
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dienstverlening, voor een gedegen oplossing om de risico's zoveel mogelijk te beperken. Met
outsourcing is gewaarborgd dat de kennis en know how voor het goed laten functioneren van het
ICT beheer voor de gemeente Bloemendaal up to date en toekomstbestendig is.
Middelen

In de begroting 2019 is zowel in de paragraaf verbonden partijen als in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing melding gemaakt over de mogelijke risico's van de
financiële gevolgen van de outsourcing. Dit ging met name over de hoogte van de extra kosten in
de transitiefase. Daarbij is een grove indicatie afgegeven van ruim C 400.000 waarvan het aandeel
voor Bloemendaal C 185.000 bedraagt. De totale kosten van de outsourcing van zowel de transitie
als de beheerfase, worden tussen Heemstede en Bloemendaal verdeeld middels de hiervoor
afgesproken kostenverdeelsleutel (Heemstede 540zb; Bloemendaal 460zb).
De bijdrage van Bloemendaal in de transitiekosten zijn berekend op een bedrag van C 126.117.
Gebleken is dat het resultaat van de aanbesteding binnen de vooraf gestelde financiële kaders
blijft.
In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de outsourcing voor de gemeente
Bloemendaal in beeld gebracht. Daarbij is uitgegaan van prijspeil 1-1-2019 en met de kennis van
nu. Daarbij zijn ook de lopende GRIT investeringen en de GRIT investeringen uit het
investeringsprogramma opnieuw bekeken en zo nodig geactualiseerd. Hierbij is ook rekening
gehouden met de investeringen die door de outsourcende partij worden gedaan. De financiële
effecten hiervan zijn verwerkt in de nieuwe GRIT begroting.
2019

2020

Totale kosten GRIT na outsourcing

C

2.448.321 C

2.162.770 C

Aandeel gemeente Bloemendaal

C

1.129.411 C

Opgenomen in (meerjaren)begroting 2019-2023

C

Verschil (- betekent een nadeel)

Ê

2021
2.159.392

2022

2023

C

2.179.464 C

2.234.868

997.686 É

996.127 C

1.005.387 C

1.030.944

1.003.294 C

1.009.945 C

1.015.950 C

1.015.950 C

1.015.950

-126.117 t

12.259 C

19.823 C

10.563 e

-14.994

Uit de nieuwe meerjarenraming na outsourcing blijkt dat de kosten in de beheerfase (2020 2023), met uitzondering van jaarschijf 2023 binnen de voor GRIT in de begroting opgenomen
exploitatie lasten blijven. Alleen voor 2019 is incidenteel extra budget nodig ter dekking van de
kosten van de transitiefase. De raad wordt voorgesteld het Bloemendaalse aandeel hiervan, zijnde
een bedrag van C 126.117 éénmalig ten laste te brengen van de flexibele algemene reserve. De
reserve is hiervoor bestemd en toereikend.
De raad wordt voorgesteld de marginale afwijkingen in de kadernota mee te nemen en te
verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023.
De outsourcing heeft ook gevolgen voor de personeelsbegroting van de gemeente Bloemendaal. In
de begroting is rekening gehouden met 4 fte welke bij het GRIT in rekening worden gebracht. Na
outsourcing resteert een bezetting van 2 fte zodat de overige 2, niet ingevulde, formatieplaatsen
binnen de begroting kunnen worden afgeroomd. Het financieel voordeel van de afroming gaat
teniet door de verlaagde bijdrage van het GRIT. Dit effect is budgettair neutraal.
Risico's
Bij de aanbesteding is vooraf een kostenplafond is ingesteld voor de beheerkosten over gehele
looptijd van vier jaar (TCO), inclusief de incidentele kosten voor de transitiefase. Alle ingediende
inschrijvingen hebben hieraan voldaan.
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Voor een raming van de jaarlijkse beheerkosten is uitgegaan van de huidige situatie. Omdat de
gehanteerde tarieven schaalbaar zijn op basis van de werkelijke afname van producten en
diensten, kunnen er tijdens de looptijd van de overeenkomst financiële wijzigingen optreden, in de
vorm van meer- of minderkosten. Verwacht wordt dat door toenemende digitalisering de opslag
van data de komende járen verder zal stijgen. Hiermee is in de nieuwe meerjarenraming al
rekening gehouden.
Door de schaalbaarheid van de jaarlijkse beheerkosten is het van groot belang hierop strak te
sturen, en mogelijke extra kosten tijdig in te plannen. Professioneel contractmanagement is
daarvoor een gedegen instrument en is daarom een belangrijk onderdeel binnen de nieuwe regie
organisatie.
Voor grote systeemwijzigingen (o.a.implementeren van een nieuwe applicaties of inzet bij
projecten) die voor het sluiten van de overeenkomst nog niet bekend zijn, wordt een jaarlijks vast
bedrag geraamd op basis van variabel in te zetten consultancy uren. Deze kosten zijn al
meegenomen in de meerjarenraming.
Participatie

N.v.t.
Communicatie

N.v.t
Samenwerking (Heemstede)

Bloemendaal en Heemstede werken al vanaf 2015 samen in de lichte gemeenschappelijke regeling
GRIT. Heemstede is hiervoor de centrumgemeente.
De totale kosten van de outsourcing transitiefase en beheerfase) worden tussen Heemstede en
Bloemendaal verdeeld middels de hiervoor afgesproken kostenverdeelsleutel (Heemstede 540Zo;
Bloemendaal 460Zo)
Vervolgproces/evaluatie

Op 4 april wordt dit besluit behandeld in de commissie Bestuur en Middelen en vervolgens staat
het op de agenda van de Raad op 18 april 2019. Daarna wordt de gunningsovereenkomst
ondertekend en start een stand still periode van 20 dagen. In deze periode kunnen er nog
bezwaren worden ingediend tegen de uitkomst van de aanbesteding. Daarna kan pas worden
gestart met de werkzaamheden.
Bijlagen

Geen
Achterliggende documenten

»
«
«
»

Collegebrief opvolging aanbevelingen Gateway review 1 en 2
Jaarplan GRIT 2018
Inkoopstrategie Outsourcing beheerde ICT dienst (RIJK)
Gemeentebegroting 2019

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

