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Aan de Gemeenteraad van

Gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

onderwerp: Begroting 2020 en Jaarrekening 2018
D¿tum: Roetmond, 9 april 2019
onze referentie: 2OI9'W7 7

Geachte gemeenteraad,

Overeenkomstig de Gemeenschappeliike regeling ICT Noord- en Midden-Limburg (lCT

NML) bieden wii u hierbij de Begroting 2O20 en de Jaarrekening 2018 aan.

Graag ontvangen wij uw zienswijze op deze stukken vóór 5 juli 2019, waarna het
bestuur van ICT NML de Begroting 2020 en de Jaarrekening 2018 definitief zal

vaststellen.

Namenshet bestgur van lCÏ NML,

ICT NMt

Euitenop 8

6041 LA Roermond

t +31 88 243271r

e info@ictnml.nl

fA scholten, v
lvoorzitter

Bijlagen:
- Begroting2O2O
- Jaarrekening 2018

*>>-3. de wit,
Secretaris

BTW nummer 8583.75.564

KvK nummer: 70553934

Passie - Eenvoud - Flexibilite¡t - Vertrouwen



,,,. -· - _@@ - ------------ ----- ·---- - ---<--@@ ---@@-- -@ @-@ ·-@---- -- @ -···-@@@-- ----- - ----@--·- -------- ----- @--------... ,
'

'
r
!

1

1

! 1

ì i
1

1

;
1 @

ï
'

1
i
'l
,,i

1

1í
!l
1

ì
! ,,,,_ NMLL
i

i
í

1

1
1

i

j
1

!
1
1

1 1

j
@ ? \IJ

i
6 1

1 1
í 1

:@

i
!

1
f3

i
j '@ !

'

1

é) !
ii

@@@@@

1

_) /
! '
1

::)
í :\0 \i
1
1

@@@@@

1

!
1 ' N @ ri-- Oo 0) Q 1

r-
1 1

i'
! 1

1

1



.CT NML

7 FINANCIËLE BEGROTING 26

7.1 Overzicht baten en lasten cf. indeling BBV 26
1 VOORWOORD

.. .

3

2 INDELING BEGROTING.
. ...

4 7.2 Overzicht bijdrage per deelnemende gemeente 27

3 FINANCIËLE SAMENVATTING...............
... . ....

6 7.2.1 Toelichting bijdrage per gemeente 28

3.1 Kaders begroting
. . ... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 7.3 Aanmerkelijke verschillen ten opzichte van 2019
. .. . ... .. ..

30

3.2 Verdeelsleutel bijdrage deelnemers 6 7.4 Overzicht incidentele baten en lasten
. .

30

3.3 Samenvatting financiële mutaties begroting 2020 7 7.5 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
...

31

4 PROGRAMMAPLAN
. .

8 7.5.1 Balansbegroting 31

7.5.2 Taakvelden en overhead 334.1 Programma standaard automatiseringsoplossingen 8

4.1.1 Wat zijn de ontwikkelingen / bijzonderheden in 2020? 8 8 BIJLAGEN 34

4.1.2 Wat willen we bereiken? 9 8.1 EMU-saldo
.. .. .. . .. .

34

4.1.3 Wat gaan we ervoor doen? 9

4.1.4 Wat mag het kosten? 10

4.2 Programma Bedrijfsvoering/ Overzicht overhead 12

4.2.1 Wat zijn de ontwikkelingen / bijzonderheden in 2020? 12

4.2.2 Wat willen we bereiken? 12

4.2.3 Wat gaan we ervoor doen? 13

4.2.4 Wat mag het kosten? 15

4.2.5 Beleidsindicatoren 16

5 PARAGRAFEN ..... .

17

5 1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 17

6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.........
.

19

6.1 Risico inventarisatie...........
. . . . . .. . .. . . . . .. . .

19

6.2 Treasuryparagraaf
. .

22



c- NML

1 VOORWOORD

Voor u ligt de begroting 2020 van de Bedrijfsvoenngsorganisatie ICT Noord Daarnaast wordt er binnen het samenwerkingsverband (samen met
en Midden Limburg (BVO ICT NML), het ICT samenwerkingsverband van potentiele toetreders) gekeken welke nieuwe diensten eventueel ook door
de gemeenten Venlo, Roermond, Weert en Nederweert. De begroting 2020 de ICT NML uitgevoerd zouden kunnen worden.
is gebaseerd op deze vier deelnemers

Wij hebben veel vertrouwen in de toekomst en werken met passie aan onze
ICT NML is in 2012 gestart als een lichte gemeenschappelijke regeling. Het dienstverlening.
jaar 2018 stond in het teken van de oprichting van de BVO ICT NML in de
vorm van een gemeenschappelijke regeling. Deze oprichting is in 2018 Manager ICT NML,
gerealiseerd, inclusief o.a. de daadwerkelijke plaatsing van het personeel Stephan de Wit
bij de BVO ICT NML.

In 2018 is er gestart met het programma ICT NML 2.0. Dit programma zorgt
voor de technische en organisatorische doorontwikkeling van ICT NML
Vanuit de techniek ligt de focus op een toekomstbestendige, flexibele,
geharmoniseerde en goed beveiligde ICT omgeving

In 2019 worden de meeste deelprojecten binnen het programma ICT NML
2.0 opgeleverd. Vanaf begin 2020 zijn de deelprojecten binnen het
betreffende programma overgedragen aan de interne beheerorganisatie
van ICT NML.

Bij de doorontwikkeling van de organisatie ligt de focus op vakinhoudelijke
trainingen, competenties van de medewerkers en professionalisering van
de teams. Het programma ICT NML 2.0 en de doorontwikkeling van de
organisatie zorgen voor het continu verbeteren van de ICT dienstverlening,
de corebusiness van ICT NML.

De komende 2 jaar staan tevens in het teken van de doorontwikkeling van
diensten en van nieuwe toetreders. ICT NML heeft als ambitie om dé ICT
partner te zhn voor alle gemeenten en overheidsinstanties van Noord en
Midden Limburg. ICT NML heeft de ambitie om gecontroleerd te groeien.

Er wordt concreet gesproken met enkele gemeenten om toe te treden tot
ICT NML. In 2020 zal de gemeenschappelijke regeling naar verwachting
zijn uitgebreid met 1 of 2 gemeenten.
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2 INDELING BEGROTING

De begroting bestaat uit een beleidsmatig deel (het programmaplan) en
een financieel deel (de programmabegroting) Voor de opzet van het
programmaplan is aansluiting gezocht met de Product-Diensten-Catalogus.
Onze begroting omvat de volgende programma's en producten·

Programma Product
Gestandaardiseerde Helpdeskdiensten
automatiseringsoplossingen Applicatiediensten

Mail- en internetdiensten
Platformdiensten
Netwerkdiensten
Logistieke diensten
Advies- en projectdiensten

Bedrijfsvoering Bednjfsvoering

@Opzet programma's '
@ @@@@

De programma's hebben een vaste opzet. Allereerst wordt er per :

@@.@@

@@@@@
@

@@
@

@@@@ @programma een korte toelichting gegeven. Achtereenvolgens wordt het
@@

volgende uitgewerkt: @ @
@

• Wat zijn de ontwikkelingen/bijzonderheden in 2020?
@

B,fDT DE MOG:EUJKLEID @
• Wat willen we bereiken? TOT SAMENWERKEN @

-• Wat gaan we ervoor doen?
Een overzicht van maatregelen, die in 2020 worden uitgewerkt. '
Daarnaast een overzicht van de aan het programma gerelateerde @
beleidsindicatoren

.

• Wat mag het kosten?
Dit gaat om een financiële vertaling van het programmaplan. In het
kader van het budgetrecht stelt het bestuur budgetten beschikbaar.
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De tabel 'Wat mag het kosten?' is als volgt opgebouwd:
0 De financiële raming op basis van de vastgestelde

financiële kaders.
0 De dotaties en onttrekkingen vanuit de reserves: Op deze

wijze wordt inzicht verkregen in het programmasaldo voor-
en nadat de reserves zijn aangewend.

Paragrafen
De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft een aantal
paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor
ICT NML zijn de paragrafen weerstandsvermogen, risicobeheersing en
treasury van toepassing. De paragraaf bedrijfsvoering is verwerkt in het
programma Bedrijfsvoering/ overzicht overhead.
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..3 FINANCIËLE SAMENVATTING

In dit hoofdstukwordt de financiëlesamenvattinggegeven van de budgettair neutrale begrotingswijziging worden verwerkt. Deze
begroting2020. begrotingswijziging wordt separaat aan het bestuur aangeboden.

3.1 Kaders begroting Mogelijkenieuwe toetreders
De begroting 2020 is opgesteld op basis van de door het bestuur van ICT ICT NML is in gesprek met mogelijke nieuwe toetreders. Toetreding loopt
NML vastgestelde Kadernota 2020. De volgende onderwerpen zijn van separaat via de gemeenteraden en is derhalve niet in de Begroting 2020
belang voor de begroting 2020. opgenomen. Indien aan de orde zullen de financiële consequenties via een

begrotingswijziging worden verwerkt in de Begroting 2020.
Loon-en prijsindex
De indexering is gebaseerd op de indexcijfers, opgenomen in de macro Overdrachttaken van gemeenten naarICT NML
economische verkenning 2019 (MEV 2019) van september 2018 van het De deelnemende gemeenten en ICT NML zijn In overleg over het
Centraal Planbureau. overdragen van een aantal bestaande en nieuwe taken binnen de

gemeenten naar ICT NML. Er zijn geen nieuwe taken opgenomen in de
De loonindex is gebaseerd op de 'prijs overheidsconsumptie, beloning begroting 2020. Wel is met de deelnemende gemeenten afgesproken dat
werknemers' en bedraagt 2,9%. Nadat de MEV 2019 is gepubliceerd zijn er de fysieke werkplek (IGEL zeroclient) landt in de gemeentespectfieke
nog verhogingen bekend gemaakt van de pensioen- en sociale premies. budgetten. Hiervoor wordt een deel leasebudget overgeheveld, waardoor
De werkgeverslast pensioenen stijgt in 2019 stijgen met 1,4%. Daarnaast dit budgettair neutraal is.
stijgen de premies arbeidsongeschiktheidsfonds en WGA/ZW in totaal met
0,44%. Effectief zullen deze leiden tot een loonkosten stijging van 0,9%. In 3.2 Verdeelsleutelbijdrage deelnemers
totaal komt hiermee de loonindex voor 2020 uit op 3,8%.

Zoals eerder vastgesteld wordt de bijdrage aan ICT NML op basis van de
volgende verdeelsleutels vastgesteld:Voor de prijsindex wordt als basis de 'prijs overheidsconsumptie, netto
1. gemeentespecifieke kosten worden één op één doorbelast;materieel' (IMOC) gehanteerd. Voor de Begroting 2020 is de prijsindex 2. voor de bijdrage aan de centrale lasten wordt gebruik gemaakt van de

bepaald op 1,6%. volgende variabelen:
a. Tarief per TB storage ter dekking van de kosten die

Hernieuwde opbouwbegroting samenhangen met storage;
In 2018 is de begroting 2019 e.v opnieuw opgebouwd. Hierdoor b. Tarief per gebruiker ter dekking van de overige kosten.
verschuiven er budgetten binnen de begroting van ICT NML. Deze
verschuivingen zijn geheel budgettair neutraal en worden verwerkt in de Het aantal gebruikers per gemeente wordt bepaald op basis van de audit

die periodiek plaatsvindt ten behoeve van de microsoft licenties. Hetbegroting 2020. Voor 2019 zullen deze verschuivingen middels een storagegebruik wordt gemeten voorafgaand aan het opstellen van de
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begroting. BiJ de begroting worden de bijdragen per gemeente voor het
begrotingsjaar vastgesteld. Bij uitbreiding van het aantal gebruikers of
storage > 5% gedurende de begrotingsperiode kan de bijdrage worden
bijgesteld.

3.3 Samenvattingfinanciëlemutatiesbegroting2020
Ten opzichte van de meerjarenraming is de begroting 2020 van ICT NML
alleen geïndexeerd met een bedrag van € 170.000 zoals ook al eerder in
de kadernota 2020 opgenomen.

Op basis van de afspraken met de deelnemende gemeenten over de
fysieke werkplek is een leasebudget van€ 47.000 budgettair neutraal
overgeheveld van de centrale lasten naar de gemeentespecifieke bijdrage.

Daarnaast zijn er enkele wensen van de deelnemende gemeenten
opgenomen in de begroting 2020 die specifiek voor de betreffende
gemeente zijn. Deze zijn gespecificeerd in de toelichting op de bijdrage van
de gemeenten {paragraaf 7.2 e.v.).

Hieronder ziet u een samenvatting van de mutaties in de begroting 2020
ten opzichte van de meerjarenraming van de begroting 2019:

X € 1.000 2020 2021 2022 2023

Begroting 2019 6.865 6.853 6.853 6.853

Indexering 170 170 170 170
Werkplek
Wensen gemeenten 20 36 40 40
Totaal mutaties 190 206 210 210

Begroting 2020 7.055 7.059 7.063 7.063
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4 PROGRAMMAPLAN In 2020 zal ingezet worden op het verder harmoniseren, optimaliseren en
automatiseren van de werkprocessen. Er zal strakker gestuurd gaan

4.1 Programma standaard automatiseringsoplossingen worden op de geïmplementeerde werkprocessen om eenduidige
kwalitatiefhogere dienstverlening te kunnen garanderen.Vanuit de visie ICT-NM L is het volgende geformuleerd met betrekking tot
Plan-Do-Control-Act wordtop de dienstverlening verder aangescherpt,dit programma:
zodat toetsingen rapportage op Service-Level-Agreements en Product-

"ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) is een gerenommeerde ICT- Diensten-Catalogus in 2020 verder groeit. Ook continueren en
dienstverlener die zowel de lokale overheid als haar ketenpartners. professionaliseren we de trendanalyses. Daarnaast voeren we continue

helpt te excelleren door snel, goed en slim gebruik te maken van verbeteringen door ten aanzien van de klantervaring.

technische mogelijkheden,
Door implementatie van één uniforme werkplek voor elke deelnemer,aanzet tot synergie-effecten;
wordt het beheer en ondersteuning vereenvoudigd.maximaal ontzorgt.

4.1.1.2 ApplicatiedienstenICT NML biedt m beginsel een gemeenschappelijk automatiseringsplatform
Onder de applicatiediensten vallen een aantal verantwoordelijkheden:waarop het goed samenwerken is. Dit is randvoorwaarde/ijk voor verdere

digitale samenwerking. ICT NML heeft ondernemerschap hoog in het applicatiedistributie, beheer van de applicatie en het beheer van de

vaandel. gegevens. In 2020 wordt het nieuwe werkplek concept dat in 2019 wordt

Zij is een wendbare en weerbare organisatie die borg staat voor de opgeleverd verder doorontwikkeld. Tevensonderzoeken we of er bij ict
kwaliteit van dienstverlening en voorbereid is op de toekomst. Niet alleen gerelateerde samenwerkingsinitiatieven bij de deelnemers van ICTNML

het beheer van de automatiseringsoplossingen ook ondergebracht kanhaar eigen toekomst, maar ook op de toekomst van haar deelnemers.
worden bij ICTNML.De basis tot samenwerken is neergezet.De volgende kernwaarden geven

daarbij richting aan ons handelen en gedrag: passie, vertrouwen, eenvoud
4.1.1.3 Mail- en internetdiensten

en flexibiliteit."
Dezediensten hebben betrekking op het technisch beheer van e-mail,

4.1.1 Wat zijn de ontwikkelingen/bijzonderheden in 2020? internet en intranet. In 2020 wordt de standaard mailomgeving voor alle
deelnemers verder doorontwikkeld. Dit zal resulteren in een betere mail-
en agenda functionaliteiten met een inherent betere gegevensbeveiliging

4.1.1.1 Helpdeskdiensten
en een rijkere gebruikerservaring.

De helpdesk draagt zorg voor het ontvangen, registreren, classificeren en
verhelpen van meldingen die worden gedaan door gebruikers van ICT- 4.1.1.4 Platformdiensten
voorzieningen. De helpdesk is verantwoordelijk voor de bewaking van de We bieden uitgebreide mogelijkheden om applicaties en informatievoortgang van alle 1 ste lijns incidenten en de terugmelding aan de beschikbaar te stellen aan gebruikers. Stabiliteit en een hoge
gebruikers of het doorzetten hiervan naar een specialist (2de lijn). beschikbaarheid garanderen we door gebruik te maken van een
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representatieve testomgeving. We houden grip op de integrale beveiliging 4.1.1.7 Advies- en projectdiensten
middels een SOC (Security Operation Center), waarbinnen we gebruik Deze dienst heeft betrekking op de ondersteuning die geleverd wordt
maken van nieuwe technieken om omgevingen te monitoren, patchen en waar het advisering in zowel de reguliere- als projectsituatie betreft.
hardenen. Een periodieke audit zorgt voor de borging van de getroffen
maatregelen. In 2020 komt het programma ICT NML 2.0 ten einde en staat er een

gestandaardiseerde en geharmoniseerde up-to-date ICTomgeving. In

In 2020 wordt er doorontwikkeld op het automatiseren van ICT 2020 zal de gemeenschappelijke regeling naar verwachting zijn uitgebreid
werkprocessen om standaard taken sneller tot uitvoering te kunnen met 1 of 2 gemeenten.
brengen.

4.1.2 Wat willenwe bereiken?
4.1.1.5 Netwerkdiensten
Dit betreft het beheer van het netwerk, datastromen en de beveiliging Voor het programma gestandaardiseerde automatiseringsoplossingen, zijn
ervan. We passen microsegmentering toe en garanderen dat datastromen de volgende doelstellingen geformuleerd:
striktvan elkaar gescheiden blijven. 1. Onze deelnemers helpen excelleren op het gebied van de

automatisering door snel, goed en slim gebruik te maken van
In 2020 wordt er een nieuwe firewalloplossing geïmplementeerd voor het technische mogelijkheden;
toepassen van nieuwe en verbeterde security oplossingen. Verder zullen in 2. Aanzetten tot synergie-effecten;
2020 de actieve componenten in het netwerk worden vervangen, zodat de 3. Maximaal ontzorgen van onze deelnemers;
nieuwste technieken worden gebruikt voor het garanderen dat de 4. Een betrouwbare en stabiele automatiseringsomgeving aanbieden.
datastromen striktvan elkaar gescheiden blijven.

4.1.3 Watgaan we ervoor doen?
4.1.1.6 Logistieke diensten
Logistieke diensten bestaat uit twee onderwerpen namelijk inkoop van In 2020 staat er een gestandaardiseerde en geharmoniseerde up-to-date
hardware en software en de afvoer van 'afgedankte' apparatuur. De ICT omgeving. De omgeving zal projectmatig verder doorontwikkeld
inkoop wordtgedaan volgens een uniformbestelproces. Alle handelingen worden zodat de omgeving toekomst vast blijft. Dit betekent concreet dat erworden geregistreerd, zodat elke stap herleidbaar is. Aangeschafte assets continue aandacht moet zijn voor het wél of niet kiezen voor regievoering
worden voor uitgifteook geregistreerd. De afvoer van apparatuur wordt i.p.v. het uitvoeren in eigen beheer. Regievoering is geen doel maar eenvoornamelijk gedaan door de leasemaatschappij. Wij krijgen na afvoer een middel om de ICT omgeving toekomst vast te houden.
certificaat van vernietiging datadragers. Wij zullen regelmatig een
opschoningsactie houden van ons cmdb (configuratie management Daarnaast worden er continu projecten gestart en afgerond. Dit betreffen
database). zowel interne projecten als projecten voor de aangesloten gemeenten.

Hiervoor is interne capaciteit ingeregeld.
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4.1.4 Wat mag het kosten?

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
PROGRAMMA AUTOMATISERING (in€) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Centrale lasten 4.671 076 4.683.892 4.729.197 4.729.197 4.729.197 4.729.197

Gemeentespecifieke lasten 1.643.663 1.417.459 1.510.145 1 514.063 1.517.863 1 517.863

Totaal lasten 6.314.739 6.101.351 6.239.342 6.243.260 6.247.060 6.247.060

Bijdrage aan centrale lasten 4.601.036 4.683.892 4.729.197 4.729.197 4.729.197 4.729.197

Gemeentespecifieke bijdrage 1.636 045 1.417.459 1.510.145 1 514.063 1.517.863 1.517.863

Overige baten 77.658

Totaal baten 6.314.739 6.101.351 6.239.342 6.243.260 6.247.060 6.247.060

Saldo van baten en lasten

Mutatie reserves

Resultaat
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Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
PROGRAMMA AUTOMATISERING (in€) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Centralelasten
Product Helpdeskdiensten 923.995 689.920 746.464 746.464 746.464 746.464
Product Applicatiediensten 569.663 553.801 566.138 572.138 572.138 572.138
Product Mail- en internetdiensten 175 623 200.654 197.484 197.484 197.484 197.484
Product Platformdiensten 1.462.686 1.634.188 1.683.292 1.677.292 1.677.292 1.677.292
Product Netwerkdiensten 623.796 655.769 679.694 679.694 679.694 679.694
Product Logistieke diensten 446 6.524 6.795 6.795 6 795 6.795
Product Advies- en projectdiensten 914.867 943 036 849.330 849.330 849.330 849.330
Totaal centrale lasten 4,671.076 4.683.892 4.729.197 4.729.197 4.729.197 4.729.197

Gemeentespecifiekelasten
Product Helpdeskdrensten
Product Applicatiediensten 838.814 800.500 772.000 772.000 772.000 772.000
Product Mail- en internetdiensten
Product Platformdiensten 726 396 468.758 563.380 579.580 583.380 583.380
Product Netwerkdiensten 20.997 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Product Logistieke diensten
Product Advies- en projectdiensten 57.456 100.201 126.765 114.483 114.483 114.483
Totaal gemeentespecifiekelasten 1.643.663 1.417.459 1.510.145 1.514.063 1.517.863 1.517.863

Baten
Bijdrage aan centrale lasten 4.601.036 4.683.892 4.729.197 4 729.197 4.729.197 4.729.197
Gemeentespecifieke bijdrage 1.636.045 1417459 1.510.145 1.514.063 1.517.863 1.517.863
Overige baten 77.658
Totaal baten 6.314.739 6.101.351 6.239.342 6.243.260 6.247.060 6.247.060

Saldo van baten en lasten
Mutatie reserves
Resultaat

1
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4.2 Programma Bedrijfsvoering/ Overzichtoverhead

4.2.1 Wat zijn de ontwikkelingen/ bijzonderheden in 2020?

Op bedrijfsvoeringsgebred staat 2020 in het teken van doorontwikkeling. Processen worden verder geoptimaliseerd en de informatievoorziening komt op een
hoger plan. Risico management zal verder geborgd worden zoals ook aangegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

4.2.2 Wat willenwe bereiken?

Voor dit programma zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
1. Optimaliseren ondersteunende bedrijfsprocessen die bedoeld zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren;
2. Een juiste, tijdige, betrouwbare en volledige informatievoorziening te waarborgen,
3. Een goede governance structuur behouden;
4. Structureel en reëel evenwicht in de begroting.

- @
1 Ä

rJ'@1

@@@@@@@@
@@@@
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4.2.3 Wat gaan we ervoordoen?

Personeel
In 2019 en 2020 wordt het personeel van ICT NML opgeleid vanuit het Programma ICT NML m.b.t. de ICT onderdelen welke door dit programma worden
opgeleverd. Daarnaast worden er in 2019 trajecten opgestart in het kader van de organisatie ontwikkeling. Denk hierbij aan het doorontwikkelen van
persoonlijke competenties, coachingstrajecten, op een andere manier aansturen, etc In 2020 is het personeel in staat om de vernieuwde ICT omgeving goed
te beheren. In 2020 heeft ICT NML te maken met een taakstelling op het gebied van personeel van 75.000 euro, deze in deze begroting verwerkt. Daarnaast
verwacht ICT NML in 2020 te groeien met 1 of 2 nieuwe gemeenten waardoor de formatie zal groeien.

Informatie
Informatisering is een belangrijk onderdeel waarop ICT NML zich verder wil gaan focussen en ontwikkelen. In 2020 is duidelijk op welke onderdelen concreet
de focus komt te liggen.
In 2019 is een vernieuwde PDC, SLA en DVO opgesteld, samen met een Dossier Financiële Afspraken (DFA) en verwerkersovereenkomsten Naast de
informatie over de diensten en producten van ICT NML, het niveau van de dienstverlening, etc. worden in deze vastgestelde documenten tevens financiële
afspraken rond de serviceverlening beschreven, alsmede afspraken hoe ICT NML als derde partij met de persoonsgegevens omgaat. In 2020 zal een review
plaatsvinden op de betreffende documenten door vertegenwoordigers van ICT NML en de aangesloten gemeenten.

Communicatie
De ICT NML contactpersonen vanuit de aangesloten gemeenten zijn de accountmanagers. Elke aangesloten gemeente heeft een eigen ICT accountmanager
waarmee ICT NML zowel strategisch, tactisch als operationeel overleg voert. Dit is een constructief overleg en zal in 2020 ook worden ingeregeld.
Kijkend naar de governance structuur heeft ICT NML een bestuur en een interne directie/MT. Hiertussen vindt zeer regelmatig overleg plaats. Daarnaast is er
veelvuldig overleg tussen de opdrachtgevers en de directie/MT van ICT NML.
ICT NML kijkt naast de meer traditionele communicatiemiddelen ook naar nieuwe communicatiemethoden om de bereikbaarheid van ICT NML te vergroten en
daarmee de dienstverlening te verbeteren. Denk hierbij aan Skype (chat, conference call, video conferentie), whatsapp, apps, etc. Via de in 2019 vernieuwde
website kan er in 2020 gebruik worden gemaakt van de nieuwe communicatiemethoden.

Organisatie
In de visie ICT NML zal Informatisering tevens een belangrijk item gaan worden waarop ICT NML in 2019 meer wil gaan samenwerken met de aangesloten
gemeenten. Deze ontwikkeling zal in 2020 uiteindelijk ook invloed hebben op de organisatie van ICT NML (formatie en functies) Hiermee is in het vastgestelde
inrichtingsplan (2018) reeds rekening gehouden.
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Door o.a. de toenemende digitalisering, steeds weer nieuwe technieken en een krappe ICT arbeidsmarkt moet ICT NML zich blijven inspannen om een
wendbare/flexibele, deskundige, resultaatgerichte organisatie te blijven. Dit doet ICT NML door slim samen te werken met de aangesloten gemeenten en
andere publieke en private organisaties (bijvoorbeeld Inkoopcentrum Zuid, de VNG en leveranciers) en te blijven investeren in de interne organisatie
(trainingen, organisatie ontwikkeltrajecten, etc.)

Financiën
De doorontwikkeling naar de BVO brengt met zich mee dat de termijnen die gelden voor de P&C-cyclus overeenkomen met de wettelijke termijnen genoemd in

de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen. Tevens zijn voor de verslaglegging rondom de P&C-cyclus de regels van het BBV van belang. Er is sinds medio
2018 een financiële verordening van kracht met bijbehorende beleidsnota's

.

De gemeenschappelijke regeling ICT NML voldoet aan alle gestelde voorwaarden van de provincie Limburg waardoor de provincie in 2019 het
begrotingstoezicht gaat uitvoeren in de vorm van repressief toezicht. Dit betekent dat noch de begroting noch de wijzigingen daarvan de goedkeuring van de
provincie Limburg behoeven. ICT NML verwacht dat dit in 2020 tevens het geval zal zijn. ICT NML zal de begroting verder doorontwikkelen op het gebied van
de W-vragen, KPl's en risicomanagement.

Automatisering
In 2018 is gestart met het programma ICT NML 2.0. Dit programma wordt in kwartaal 1 van 2020 definitief opgeleverd. Het doel van dit programma is relatief
eenvoudig te omschrijven, namelijk het realiseren van de resultaten die benoemd zijn in de visie van de ICTNML. Deze resultaten zijn:

• verhoogd niveau van informatiebeveiliging
• excellente dienstverlening door:

• klantgerichtheid
• kortere responsetijden
• kortere doorlooptijden
• proactieve houding

• vermindering van kwetsbaarheid
• mogelijkheden tot maximaliseren synergievoordelen door "economy of scale"
• mogelijkheden tot verbreding van de dienstverlening door "economy of scope"
• nog scherpere afspraken, vastgelegd in DVO, PDC en SLA
• betere prijs/kwaliteitverhouding, waar voor je geld.

Huisvesting
Momenteel is ICT NML gehuisvest in Roermond (conform gemeenschappelijke regeling), op de vierde verdieping van het Natalini gebouw, Buitenop 8. Het
huurcontract loopt tot medio 2020. In de loop van 2019 zal worden bekeken of deze locatie de beste plek is voor ICT NML.
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4.2.4 Wat mag het kosten?

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING/ OVERZICHT OVERHEAD (in€) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Centrale lasten 750.477 730.799 816.015 816.015 816.015 816.015
Gemeentespecifieke lasten
Totaal lasten 750.477 730.799 816.015 816.015 816.015 816.015

Bijdrage aan centrale lasten 351.952 730.799 816.015 816015 816.015 816.015
Gemeentespecifieke bijdrage
Overige baten 403.762
Totaal baten 755.714 730.799 816.015 816.015 816.015 816.015

Saldo van baten en lasten 5.237
Mutatie reserves
Resultaat 5.237



@
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4.2.5 Beleidsindicatoren
Vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het verplicht om in de begroting over de volgende beleidsindicatoren te rapporteren:

Nr. Indicator Eenheid Per. ICTNML Bron Beschrijving
1 Formatie Fte per 1000 inwoners 2020 0,2 Eigen begroting De toegestane formatiein fte van het ambtelijk apparaat op

peildatum 1 januari.

2 Bezetting Fte per 1000 inwoners 2020 0,2 Eigen begroting De werkelijke bezetting in fte van het ambtelijk apparaat op
peildatum 1 januari.

3 Apparaatskosten Kosten per inwoner 2020 31,29 Eigen begroting De personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het
functioneren van de organisatie. Hier worden alle kosten van ICT
NML in meegenomen aangezien de kosten van ICT NML voor de
deelnemende gemeenten binnen de apparaatskosten vallen.

4 Externe inhuur Kosten als% van de 2020 4,1% Eigen begroting De inhuur voor tijdelijke vervanging of voor inhuurvan specialisten
totale loonsom + totale met specialistische vakkennis die ontbreekt in de organisatie.
kosten inhuurexternen

5 Overhead % van totale lasten 2020 11,6% Eigen begroting De kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces.
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5 PARAGRAFEN

Voor ICT NML zijn de paragrafen weerstandsvermogen, risicobeheersing en de treasuryparagraaf van toepassing. Voor de paragraaf bedrijfsvoering wordt
verwezen naar het programma Bedrijfsvoering.

5.1 Paragraaf weerstandsvermogenen risicobeheersing

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeenschappelijke regeling om
toekomstige onverwachte tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe
consequenties heeft voor haar huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het
weerstandsvermogen is van belang voor de mate waarin risico's, waarvoor geen voorzieningen zijn
getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten, kunnen worden opgevangen.

Beleid
In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is als minimum eis opgenomen dat in de
weerstandsparagraaf alle risico's worden opgenomen, die tot op het moment van aanbieden van de

@

begroting en meerjarenraming bij het algemeen bestuur bekend zijn.

De huidige inventarisatie beperkt zich tot financiële risico's en risico's met betrekking tot de bedrijfsvoering.
In de door ontwikkeling van het risico management zal er ook aandacht besteed worden aan overige niet
financiële risico's (Imago, juridisch etc.). Om de relatie tussen de risico's die de gemeenschappelijke
regeling loopt en het noodzakelijke weerstandsvermogen in kaart te brengen zijn de risico's /
geïnventariseerd en geclassificeerd naar:

het schadebedrag van mogelijke risico's (Gering /Beduidend/Kritiek);
de inschatting dat het zich vooral zal doen (Laag/Gemiddeld/ Hoog).

Tevens wordt er onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico's, waarbij structurele risico's
dubbel meetellen bij het bepalen van de risico waarde.
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Risico inventarisatie
De volgende bedriJfsvoering en financiële risico's zijn benoemd en als volgt geclassificeerd:

Kritiek
@@@@_ @@@@@@@@@@@@@@(_ )

@ -·--@ @@@@@@@,@ @@@@@@@@@@@

Beduidend
@

__

__) @@@@@@-
----........

Q @
0
@

@@@@ - . --

_)
111

.,,,,...
@@@@@@@@@@@ -

@@@@@@@, -----@
Gering

(___) @-- ·@@@@@@@@@@@@@··----.......@(__) (_
_

_)
Laag Gemiddefd Hoog

Kans

De totale risico waarde is nog niet te kwantificeren en zal in de doorontwikkeling van het risico management meegenomen worden. Dit zal zijn weerslag krijgen
een separatie notitie die met het bestuur wordt besproken.
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6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

6.1 Risico inventarisatie

Hieronder worden de belangrijkste risico's gemeld die op dit moment geïdentificeerd zijn.

Uitval van centrale ICT systemen
Ondanks alle genomen maatregelen is het mogelijk dat de systemen van ICT NML uitvallen. Dit is voor de deelnemende gemeenten een risico voor de
bedrijfsvoering en kan uiteindelijk ook financiële gevolgen hebben.

Informatie veiligheid
Cybercrime lijkt een steeds groter probleem te worden. Omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe.
Gemeenten en ICT NML trekken hierin samen op om de informatiebeveiliging op hoog peil te houden.

Kennisniveau medewerkers
Ontwikkelingen op ICT gebied gaan bijzonder snel en het blijft steeds de uitdaging op qua kennis en kunde bij te blijven. Ook gezien de landelijk opgelegde
ontwikkelingen. Een risico reducerende maatregel is ingezet, namelijk forse investering in technische kennis. Pas na de trainingen is het effect meetbaar.

Verandervermogen organisatie
Door de ontwikkelingen op ICT gebied vanuit het programma ICT NML 2.0 is het noodzakelijk om deze veranderingen snel en goed te laten landen in de
organisatie. Dit vergt nogal wat van onze medewerkers (vak inhoudelijke kennis, competenties etc.) en hier wordt permanent aandacht aan besteed d.m.v.
vakinhoudelijke ICT trainingen en ontwikkeling van de 'soft skills'.

Personeelsbegroting en kosten bedrijfsvoering
De personeelskosten in de huidige begroting zijn opgenomen op basis van schattingen vanwege het ontbreken van realisatrecijfers. Nu de medewerkers zijn
overgekomen van de deelnemende gemeenten is het mogelijk de personeelskosten beter in beeld te krijgen. Ook andere kosten zoals verzekeringen,
huisvesting en eigen softwarelicenties zijn opgenomen. Het is echter nog onduidelijk of deze bedragen voldoende zijn.

Inkoop- en aanbesteding
Het risico is dat er niet wordt voldaan aan het inkoopbeleid in verband met onvoldoende kennis op dat gebied. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de kennis
van inkoopspecialisten bij de deelnemende gemeenten, Inkoopcentrum Zuid en in het bijzonder de gemeente Venlo waar ICT NML deze diensten afneemt.
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Autonome ontwikkelingen
Naast de wensen en eisen van de deelnemende gemeenten zijn er ook ontwikkelingen vanuit de landelijke overheid die voor de gemeenten naast
organisatorische gevolgen ook hun effecten hebben op de ICT omgeving. Een voorbeeld hiervan zijn ontwikkelingen zoals de BIO (vervanger van de BIG) en
de AVG. Waarschijnlijk brengt dit gevolgen op ICT gebied met zich mee maar is nog niet duidelijk met welke kosten we geconfronteerd gaan worden.

Vennootschapsbelasting
Activiteiten die plaatsvinden op basis van een samenwerking tussen overheden worden onder voorwaarden alsnog vrijgesteld, de zogenaamde
samenwerkingsvriJstelling. Dit is voor ICT NML van toepassing. Derhalve is op basis van de huidige situatie en inzichten geen last voor de
vennootschapsbelasting opgenomen in de begroting. Mocht er uitbreiding van diensten gaan plaats vinden en dit effect hebbenop de vennootschapsbelasting,
zal dat verwerkt worden in de begroting. ICT NML zal in overleg treden met de belastinginspecteur om dit risico te verminderen.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit nagenoeg nihil. Dit heeft tot gevolg dat de risico's volledig bij de deelnemende gemeenten liggen (conform gemeenschappelijke
regeling). In de toekomst zal de weerstandscapaciteit langzaam opgebouwd worden uit een deel van de toetredingsfee die betaald wordt door eventuele
toetreders en via eventuele resultaatbestemming bij de jaarrekening. Met het bestuur is afgesproken dat er een notitie over risico management en
weerstandsvermogen wordt voorbereid zodat deze in het bestuur kan worden besproken.
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Kengetallen
Vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het verplicht om in de begroting over de volgende kengetallen te rapporteren.

Kengetallen: Norm Jaarrek2018 Begr. 2019 Begr.2020 Begr.2021 Begr. 2022 Begr. 2023
1. netto schuldquote 0%<>100% nvt 0% 0% 0% 0% 0%
1 a. netto schuldquote 0%<>100% nvt 0% 0% 0% 0% 0%
gecorrigeerdvoor alle
verstrekteleningen
2. solvabiliteitsratro 25%<>40% nvt 0% 0% 0% 0% 0%
3. structurele >O nvt 0% 0% 0% 0% 0%
exploitatrennmte
4. Kengetalgrondexploitatie >O N.v.t.
5. Belastingcapaciteit N.v.t.

Ad 1 +1 a) kengetal relateert de schuldpositie van ICT NML aan de inkomstenstroom. ICT NML heeft geen schuldpositie, vandaar dat de uitkomst gelijk is aan 0.

Ad 2) indicator om inzicht te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. ICT NML heeft geen Eigen
Vermogen.

Ad 3) ICT NML heeft een sluitende rneerjarenbegroting en er is geen sprake van incidentele baten of lasten.

Toelichting en de relatie tot de financiële positie:
Bij ICT NML is er vooralsnog geen sprake van schulden, tevens bouwt ICT NML nog geen weerstandsvermogen op. Dit maakt de financiële positie kwetsbaar,
bij tekorten zal er om een extra bijdrage gevraagd worden bij de deelnemers. Voor de toekomst wordt wel bekeken in welke mate ICT NML
weerstandsvermogen kan opbouwen, bijvoorbeeld bij nieuwe toetreders en/of resultaatbestemming. Risico management wordt verder ontwikkeld, dit zal zijn
weerslag krijgen een separatie notitie die met het bestuur wordt besproken

De weerstandsratio is 0% (er is nog geen weerstandscapaciteit).

Aangezien er nog geen vastgestelde jaarrekening 2018 is bij het opstellen van de begroting 2020 zijn de cijfers hiervan nog niet verwerkt.
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6.2 Treasuryparagraaf

Inleiding
Met de financieringsparagraaf wordt beoogd de transparantie van het treasurybeleid en treasurybeheer te vergroten en meer inzicht te geven in de
(financierings)risico's en de beheersing daarvan. Bij de inwerkingtreding van de Wet Financiering decentrale overheden (fido) is het opnemen van een
financieringsparagraaf in de begroting en in de rekening voorgeschreven Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de onderwerpen binnen de
financieringsparagraaf voor

De grondslag voor de treasuryfunctie van ICT NML wordt gevormd door het in het Bestuur vastgestelde treasurystatuut. In het treasurystatuut zijn de kaders
opgenomen waarbinnen het Bestuur de financieringsfunctie mag Uitoefenen.

Het treasurybeleid is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van ICT NML een zo optimaal rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel mogelijk
te reduceren. Hierbij moeten de risico's zo goed mogelijk worden beheerst.

De belangrijkste algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn:
A. Het verzekeren van een duurzame relatie met de financiële markten om tegen acceptabele condities te financieren;
B. Het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
C. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
D. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido, de Ruddo, respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut.

Deze doelstellingen worden in deze volgorde behandeld.

A. Relatiebeheer
ICT NML beoogt het realiseren van gunstige of marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiermee wordt minimalisering van de
rentekosten en maximalisatie van de rentebaten binnen ICT NML nagestreefd.

B. Risicobeheer
Op financieringsgebied zijn er een aantal risico's te onderscheiden. In het treasurystatuut wordt voor elk soort risico beleid geformuleerd. Onderstaand wordt
eerst de rentevisie geformuleerd waarna verschillende risico's worden toegelicht.

Rentensico
De kasgeldimiet en de renterisiconorm mogen niet worden overschreden. Het aangaan van nieuwe leningen en uitzettingen wordt afgestemd op de financiële
positie en de liquiditeitsplanning van ICT NML, waarbij ook de rentevisie in ogenschouw wordt genomen.
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Kasgeldlimiet:
Het kasgeldlimiet is een instrument uit de wet fido voor het beheersen van het risico van een rentewijziging bij herfinanciering Het stelt een maximum aan het
gebruik van korte terrnun financieringen, de netto vlottende schuld. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet
overschrijdt, dan dient ICT NML de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de
kasgeldlimiet Onderstaande tabel toont de berekening van de kasgeldlimiet en de beschikbare ruimte.

KASGELDLIMIET 2020 2021 2022 2023

(1) Vlottende schuld 0 0 0 0
(2) Vlottende middelen 0 0 0 0
(3) Netto vlottend(+) of overschotmiddelen(-) 0 0 0 0
4. Kasgeldlimiet 578.539 578.861 579.172 579.172

Ruimte onder KGL (4>3) 578.539 578.861 579.172 579.172
Overschrijding van de KGL (3>4) 0 0 0 0

Berekening kasgeldlimiet

Begrotingstotaal 7.055.357 7.059.275 7.063.075 7.063.075
Percentage regeling 8,20% 8,20% 8,20% 8,20%
Kasgeldlimiet 578.539 578.861 579.172 579.172
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Renterisiconorm:
De renterisiconorm is een instrument uit wet fido voor het beheersen van het risico van een rentewijziging bij herfinanciering. De beheersing bestaat eruit dat

de herfinanciering gelijkmatig gespreid moet worden. In enig jaar mag over niet meer dan 20% van het begrotingstotaal renteherziening plaats kunnen vinden.

Voor de renterisiconorm geldt een minimumbedrag van 2.500.000 euro. De norm is bedoel om het budgettaire risico van rentestijgingen te maximeren

Treasury zorgt er bij het aantrekken van langlopende geldleningen voor dat de renterisrconorrn niet overschreden wordt. In onderstaande tabel wordt de

renterisiconorm en het renterisico getoond voor de jaren 2020 tot en met 2023.

Stap Variabelen renterisico(norm) 2020 2021 2022 2023

( 1) Renteherzieningen 0 0 0 0

(2) Aflossingen 0 0 0 0

(3) Renterisico(1 +2) 0 0 0 0

(4) Renterisiconorm 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln.

(5a) = Ruimte onder renterisiconorm 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln.

(4>3)
(5b) = Overschrijding renterisiconorm 0 0 0 0

(3>4)

Berekenin Renterisiconorm:
g
(4a) Begrotingstotaal jaar 7.055.357 7.059.275 7 063 075 7.063 075

(4b) Percentage regeling 20% 20% 20% 20%

(4) = (4a X Renterisiconorm(min. 2,5 mln.) 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5mln. 2,5mln.

4bl100)

ICT NML blijft binnen de rente risico norm
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Koersrisico
Koersrisico is het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bij ICT NML niet van
toepassing.

Kredietrisico
Uitzettingen wordt uitsluitend gedaan bij instellingen die voldoen aan de Wet FIDO Het kredietrisico is hierdoor zeer laag tot nihil.

Liquiditeitsrisico
De liquiditeitsrisico's worden beheerst door de treasury activiteiten te baseren op een liquiditeitsplanning.

Valutarisico
Valutarisico's worden in het openbaar lichaam uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in de Nederlandse
geldeenheid (de euro). ICT NML heeft géén posities in valuta anders dan de euro.

C Doelmatigheid financiering
ICT NML tracht de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities te minimaliseren.

D Optimalisatie renteresultaten

Rente visie
Wij volgen de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt nauwgezet. De voor de komende jaren verwachte rentekosten van onze gemeente zijn gebaseerd
op de liquiditeitsbehoefte vanuit de exploitatie. Doordat ICT NML werkt met bijdragen op voorschotbasis en activa geheel via operational lease worden
aangewend, is de liquiditeitsbehoefte gering.

Financieringspositie en renteresultaat
Doordat ICT NML werkt met bijdragen op voorschotbasis en activa geheel via operational lease worden aangewend, is de financieringspositie beperkt en het
verwachte renteresultaat nagenoeg nihil.
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..7 FINANCIELE BEGROTING

7.1 Overzichtbaten en lasten cf. indelingBBV

Het budgettair kader geeft de ontwikkeling van de baten en lasten van ICT NML weer voor de jaren 2020 - 2023. Deze is als volgt:

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
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7.2 Overzichtbijdrage per deelnemende gemeente

Begroting Begroting Begroting Begroting
BATEN BIJDRAGE PER DEELNEMENDE GEMEENTE (in€) 2020 2021 2022 2023

Bijdragecentrale lasten
Gemeente Roermond 1.633.066 1.683.293 1.683.293 1.683.293
Gemeente Venlo 2.636.466 2.625.568 2.625.568 2.625.568
Gemeente Weert 991.678 951.006 951.006 951.006
Gemeente Nederweert 284 003 285.346 285.346 285.346
Totaal bijdragecentrale lasten 5.545.212 5.545.212 5.545.212 5.545.212

Bijdragegemeentespecifiekelasten
Gemeente Roermond 327.898 324.556 324.556 324.556
Gemeente Venlo 745.644 739.548 739.548 739.548
Gemeente Weert 290.018 287.174 287.174 287.174
Gemeente Nederweert 146.585 162.785 166.585 166.585
Totaal bijdragegemeentespecifiekelasten 1.510.145 1.514.063 1.517.863 1.517.863

Totale bijdrage per gemeente
Gemeente Roermond 1.960.964 2.007.849 2.007.849 2.007.849
Gemeente Venlo 3.382.110 3.365.116 3.365.116 3.365.116
Gemeente Weert 1.281.697 1.238.180 1.238.180 1.238.180
Gemeente Nederweert 430.588 448.131 451.931 451.931
Totale bijdrage 7.055.357 7.059.275 7.063.075 7.063.075
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7.2.1 Toelichtingbijdrage per gemeente

Onderstaand wordt toegelicht wat de financiële gevolgen zijn voor de afzonderlijke gemeenten.

Gemeente Roermond:

Roermond x € 1.000 2020 2021 2022 2023

Bijdrage begroting2019 1.911 1.958 1.958 1.958

Toepassen prijs- en loonindex 49 50 50 50

Bijdrage begroting2020 1.960 2.008 2.008 2.008

Voor de gemeente Roermond heeft alleen de indexering een effect op de bijdrage 2020 e.v.

Gemeente Venlo:

Venlo x € 1.000 2020 2021 2022 2023

Bijdrage begroting2019 3.315 3.298 3.298 3.298

Toepassen prijs- en lcorundex 81 81 81 81

Teruggave budget applicatie -/- 14 -/- 14 -/- 14 -/- 14
Bijdrage begroting2020 3.382 3.365 3.365 3.365

Voor de gemeente Venlo heeft de indexering een effect op de bijdrage 2020 e.v. Daarnaast zal een budget van€ 13.500 teruggegeven worden aan de
gemeente Venlo voor een applicatie die niet meer door ICT NML wordt geleverd.
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Gemeente Weert:

Weert x € 1.000 2020 2021 2022 2023

Bijdrage begroting 2019 1.258 1.215 1.215 1.215

Toepassen prijs- en loonindex 31 30 30 30
Teruggave budget applicatie -/- 7 -/- 7 -/- 7 -/- 7

Bijdrage begroting 2020 1.282 1.238 1.238 1.238

Voor de gemeente Weert heeft de indexering een effect op de bijdrage 2020 e.v. Daarnaast zal een budget van€ 7.000 teruggegeven worden aan de
gemeente Weert voor een applicatie die niet meer door ICT NML wordt geleverd.

Gemeente Nederweert:

2020 2021 2022 2023Nederweert x € 1.000

Bijdrage begroting 2019 381 382 382 382

Toepassen prijs- en loonindex 9 9 9 9
Verhoging budget applicatie 6 6 6 6
Verhoging lease budget 35 51 55 55
Bijdrage begroting 2020 431 448 452 452

Voor de gemeente Nederweert heeft de indexering een effect op de bijdrage 2020 e.v. Daarnaast zal een budget van€ 6.000 worden toegevoegd aan het
gemeentespecifieke budget voor de afname van een applicatie. Ook kiest de gemeente Nederweert ervoor om haar leasebudget oplopend te verhogen met
uiteindelijk€ 54.600 ter dekking van gemeentespecifieke ICT.
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7.3 Aanmerkelijkeverschillen ten opzichte van 2019

De totale lasten nemen in totaal met een bedrag van circa€ 223.000 toe ten opzichte van 2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Indexering conform in de Kadernota ICT NML 2020 opgenomen percentages van in totaal afgerond€ 170.000.
De mutaties in de gemeentespecifieke budgetten zoals eerder aangegeven van€ 20.000
Al in de meerjarencijfers van de begroting 2019 opgenomen mutaties, zoals een taakstelling personele lasten en verhoging van de centrale
leasekosten, van afgerond per saldo€33.000.

Een aantal autonome ontwikkelingen zijn in de begroting opgenomen zoals hogere lasten dataverbindingen, verzekeringen en hogere licentiekosten. Doordat
de dekking voor de autonome ontwikkelingen rs gevonden binnen het programma Automatisering vindt er een verschuiving plaats tussen het programma
Automatisering en het programma Bedrijfsvoering/ Overhead.

Per saldo blijft de stijging voor 2020 binnen het budgettair kader dat is vastgelegd in de kadernota 2020 van ICT NML.

7.4 Overzichtincidentele baten en lasten

Er is geen sprake van incidentele baten en lasten. Alle in de meerjarenbegroting opgenomen posten zijn structureel van aard.
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7.5 Uiteenzetting van de financiëlepositieen de toelichting

7.5.1 Balansbegroting
ICT NML heeft geen bezittingen en schulden. Vooralsnog ziet de begrote balans er dan ook als volgt uit:

Balansbegroting
(bedragen x € 1000,-) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
ACTIVA 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vaste activa
Materielevasteactiva nvt

Financiëlevasteactiva nvt

Totaal vaste activa nvt 0 0 0 0 0

Vlottende activa
Voorraden nvt

Uitzettingenmet een rentetypischelooptijdkorterdan eenjaar nvt

Liquidemiddelen nvt

Overlopendeactiva nvt

Totaal vlottende activa nvt 0 0 0 0 0

Totaal generaal nvt 0 0 0 0 0
@ .............
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Balansbegroting
(bedragen x € 1000,-) Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
PASSIVA 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vaste passiva
Eigen vermogen nvt
Voorzieningen nvt

Vaste schuldenmet een rentetypischelooptlïd van eenjaar of langer nvt

Totaal vaste passiva nvt 0 0 0 0 0

Vlottende passiva

Netto vlottendeschuldenmeteen rente typischelooptijdkorterdaneenJaar nvt

Overlopendepassiva nvt

Totaal vlottende passiva nvt 0 0 0 0 0

Totaal GENERAAL nvt 0 0 0 0 0

Er is nog geen rekening gehouden met de concept jaarrekening 2018 in bovenstaande opzet.
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7.5.2 Taakvelden en overhead

Taakvelden
ICT-NML heeft te maken met slechts 2 taakvelden. overhead en treasury. De verdeling voor de begroting 2020 is als volgt:

treasury € O;

overhead€ 7.055.357.

Taakveld Treasury
Voor de begroting 2020 - 2023 zijn er geen financieringslasten geraamd. De begroting wordt gefinancierd door de bijdragen van de deelnemers
(voorschotbasis) en er is wordt een rekening-courant overeenkomst aangegaan met de BNG, waarbij ook een kasgeldlening denkbaar is. Financieringslasten
zullen minimaal zijn.

Taakveld Overhead
De volledige begroting van ICT-NML valt onder het taakveld Overheadt. Wel dient inzichtelijk gemaakt te worden wat tot de 'eigen overhead' behoort. Dit
bedrag is opgenomen in het programma Bedrijfsvoering/ overzicht overhead.

1 Wat valt er onder overhead: Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch)/ Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie/ HRM /Inkoop/Communicatie/ Juridische zaken/
Bestuursondersteuning/ ICT/ FZ, huisvesting, DIV (m.u v duect toerekenbare lasten).



c- NML

8 BIJLAGEN

8.1 EMU-saldo

2019 2020 2021 2022 2023
volgens de volgens de volgensde volgens de volgens de

EMU begroting (mei. begrotmg rneerjsren- meerjsreti- meerjereo-
•"@ /@@@1ging) ( @ f 1.000) raming ram,ng rammg

( @ C 1. f @ C @ f( 000) @@ 1.000) ( 1.000) ( 1.000)

1 E xplort atiesaldo ·• oór toe·-. oeg111g aan c q. ont trekkmo uit reserves .zie BB\'. artikel 17c:. 0 0 0 0 0

2 + AfschnJ@•1ngen ten laste van de exploitatre 0 0 0 0 0
3 + Bruto dotaties aan de post voorzrerungenten laste van de evplortatre

.
0 0 0 0 0

4 - Investeringen 1n @1ni'·mater1ele ·.•
aste ac tr, a die op de balans worden geacti.·eerd 0 0 0 0 0

5 + Baten uit bijdragen van andere o, erheden. de Europese llllle en 01.er1ge11 die 111et op de 0 0 0 0 0
explortatre :1Jn verantwoord en niet al in minderingzijn geb1·acht bij post 4

ô + Des1m:este1111gen 1n 1m'matenele vas te activa Baten uit de strr, estenncen 111 0 0 0 0 0
(rmmatenele vaste ac tivs @tegen .erkooppnjs '

.
.., oorzover 111et op exploitatre

verant·.voord
7 - Aankoopvan grond en de uitgaven aan bouv- - ',\ oorinjp maken e.d. alleen transacties 0 0 0 0 0

. ,met derden die niet op de explortatie staan·
8 + Baten bouwgrondecplortatre Baten voorzover transac tres 111et op explortatre 0 0 0 0 0

\· erantwoord
9 - Lasten op balanspost Voorzie11111ge11voorzover deze transacties met derden betreffen 0 0 0 0 0
10 - Lasten ivrn transacties met derden. die 111et via de onder post 1 genoemdeevplortatre 0 0 0 0 0

lopen. maar rechtstreeks ten laste van de resei-ves mclusref fondsen en de1·gel1jke'
,

·,@
orden gebracht en die nog 111et \ allen onder éen 1. an bovenstaande posten

11 - Boekwinst b1J verkoop van deelnemingenen aandelen. 0 0 0 0 0

Bere@:e,..,dEl"@@l.1-.sa.'@@'o 0 0 0 0 0
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1 Voorwoord

Voor u ligt de jaarverantwoording over 2018 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML).

Voor ICT NML was 2018 een erg druk jaar in onze nog jonge geschiedenis. Het Jaar 2018 stond in het teken van de oprichting van de BVO ICT NML in de
vorm van een gemeenschappeliJke regeling. Deze oprichting is in 2018 gerealiseerd, inclusief o.a. de daadwerkelijke plaatsing van het personeel bij de BVO
ICT NML. Hiermee is de transitie van een lichte gemeenschappelijke regeling naar een zware gemeenschappelijke regeling afgerond.

In 2018 is er tevens gestart met het Programma ICT NML 2.0. Dit programma zorgt voor de technische en organisatorische doorontwikkeling van ICT NML.
Vanuit de techniek ligt de focus op een toekomstbestendige, flexibele, geharmoniseerde en goed beveiligde ICT omgeving. Bij de doorontwikkeling van de
organisatie ligt de focus op vakinhoudelijke trainingen, competenties van de medewerkers en professionalisering van de teams.

De gemeente Nederweert is in 2018 technisch aangesloten bij ICT NML. Naast Venlo, Roermond en Weert is Nederweert de vierde gemeente waarvan ICT
NML de ICT infrastructuur in beheer heeft genomen. ICT NML wil de vanzelfsprekende ICT partner worden in de regio Noord en Midden Limburg en heeft de
ambitie om gecontroleerd te groeien. Er wordt gesproken met diverse andere gemeenten over de toetreding. Het is de verwachting dat er in 2019 hierover
besluitvorming zal plaatsvinden.

Wij kijken terug op een bewogen Jaar, een Jaarwaarin veel is gebeurd, maar vooral ook een jaar waarin de juiste stappen zijn gezet naar een gezonde en
kansrijke toekomst. Wij danken de gemeenten voor hun vertrouwen in de ICT organisatie als geheel en kijken uit naar het voortzetten van deze samenwerking
in de BVO ICT NML.

Ook in 2019 staat een voorspelbare en betrouwbare dienstverlening in ons werk centraal. We hebben de ambitie om daar voor alle klanten 'Zichtbaar beter in
te zijn.

Stephan de Wit

Manager ICT NML

A Crowe
Beukenlaan 60
5651 CD Eindhò @@@n
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2 Indeling

De Jaarverantwoording bestaat uit een beleidsmatig deel (het jaarverslag) en een financieel deel (de faarrekening).ICT NML kent volgende programma's en
producten:

Programma Product
Gestandaardiseerde 1 Helpdeskdiensten

>automatiseringsoplossingen Applicatiediensten
1 Mail- en internetdiensten

Platform diensten
i Netwerkdiensten
! Logistieke diensten
1
i Advies- en e_rojectdienst@n

1
Bedrijfsvoe @ing

_
! Bedrij!svoering

Opzet prograrnrna's
De programma's hebben een vaste opzet. Allereerst wordt er per programma een korte toelichting gegeven. Achtereenvolgens wordt, conform wet- en
regelgeving het volgende uitgewerkt:

• Wat hebben we bereikt?
• Wat hebben we daarvoor gedaan?
• Wat heeft het gekost?

Paragrafen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (de BBV) schrijft een verplicht aantal paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor ICT
NML zijn de paragrafen weerstandsvermogen & risicobeheersing en treasury van toepassing. Voor de paragraaf bedrijfsvoering wordt verwezen naar het
programma Bedrijfsvoering.

Overzicht taakvelden is opgenomen in de bijlage.

@ C@@@@@@

Beukenlaan 6'o

5651 CD Ei@ jhoven
5 Tel. +31 (0) @@@649 9610

www.crowe@erer.nl



'11! 11 ICT NML

3 Jaarverslag

3.1 Programma gestandaardiseerdeautomatiseringsoplossingen(A)
Vanuit de visie ICT NML is het volgende geformuleerd met betrekking tot dit programma:

"ICT Noord- en Midden Limburg (ICT NML) is een gerenommeerde ICT-dienstverlener die zowel de lokale overheid als haar ketenpartners:
helpt te excelleren door snel, goed en slim gebruik te maken van technische mogelijkheden;
aanzet tot synergie-effecten;
maximaal ontzorgt.

ICT NML biedt in beginsel een gemeenschappelijk automatiseringsplatform waarop het goed samenwerken is. Dit is randvoorwaarde/ijk voor verdere digitale
samenwerking. ICT NML heeft ondernemerschap hoog in het vaandel.
Zij is een wendbare en weerbare organisatie die borg staat voor de kwaliteit van dienstverlening en voorbereid is op de toekomst. Niet alleen haar eigen
toekomst, maar ook op de toekomst van haar deelnemers

.

De basis tot samenwerken is neergezet. De volgende kernwaarden geven daarbij richting aan ons handelen en gedrag: passie, vertrouwen, eenvoud en
flexibiliteit."

3.1.1 Wat hebben we bereikt?

Voor het programma gestandaardiseerde automatiseringsoplossingen, zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Onze deelnemers helpen excelleren op het gebied van de automatisering door snel, goed en slim gebruik te maken van technische mogelijkheden;
• Aanzetten tot synergie-effecten;
• Maximaal ontzorgen van onze deelnemers;
• Een betrouwbare en stabiele automatiseringsomgeving aanbieden.

@ OoNe
Beukenlaan eo
5651 co Ei @chove @

6 Tel. +31 (0) @@'.2649 96 10
www.crowe-feederer.nl
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Het programma is onderverdeeld in de volgende producten·

3.1.1.1 Helpdeskdiensten
De helpdesk draagt zorg voor het ontvangen, registreren en verhelpen van meldingen die worden gemeld door gebruikers van ICT-voorzieningen. De helpdesk
is verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van alle incidenten en de terugmelding aan de gebruikers.
In 2018 hebben we gewerkt aan een betere en uniforme dienstverlening op de 1 ste lijn helpdesk. Er is een betere verdeling gemaakt tussen incidenten en
wijzigingen. Maandelijks Is er gerapporteerd over de dienstverleningsafspraken van incidenten. In 2018 hebben we ook de dienstverlening voor Gemeente
Nederweert verzorgd. Vanuit ICT NML 2.0 is de selfservicepassword reset geïmplementeerd, waardoor verzoeken voor password reset door gebruikers zelf
kunnen worden afgehandeld

3.1.1.2 Applicatiediensten
Onder de applicatiediensten vallen een aantal verantwoordelijkheden: applicatiedistributie, beheer van de applicatie en het beheer van de gegevens.

In 2018 is er een nieuwe virusscanner in gebruik genomen, welke vanuit het programma ICT NML 2.0 is opgeleverd. Tevens is er in 2018 het product Verify en
WorkspaceOne geïmplementeerd. Verify is de vervanger van de RSA Security (two factor authentícanon). In 2019 worden alle RSA tokens vervangen door
Verify. WorkspaceOne. Deze applicatie maakt het mogelijk om via een webbrowser toegang te krijgen tot de virtuele werkplek of applicaties. De planning van
de oplevering van de bouwblok Automation, is doorgeschoven naar 2019. Dit bouwblok bevat o.a. het op een andere manier technisch beschikbaar stellen van
applicaties.

3.1.1.3 Mail- en internetdiensten
Deze diensten hebben betrekking op het technisch beheer van e-mail, internet en intranet.

De planning van de oplevering van de bouwblok Mail, is doorgeschoven naar 2019. Dit bouwblok zal resulteren in een betere mail en agenda functionaliteit met
een inherent betere gegevensbeveiliging en een rijkere gebruikerservaring.

3.1.1.4 Platformdiensten
Onder platformdiensten vallen een aantal verantwoordelijkheden: Toegang tot de servers, ondersteuning aan werkplekken en beschikbaar stellen flexibele
faciliteiten (bijvoorbeeld opleidingsruimte).
In 2018 is het uniform beschikbaar stellen van de virtuele werkplek vorm gegeven ter voorbereiding op het nieuwe werkplek concept, welke wordt opgeleverd in
2019. Verder zijn er 2018 voor het verbeteren van de toegang tot servers, twee nieuwe VmWare Vcenter servers geïnstalleerd, en zijn alle servers gemigreerd
naa@ deze nieuwe VmWare Vcenter server. In 2018 is de monitoring tool (Hobbit) uitgefaseerd en zijn de gegevens overgezet naar het m @@@ to@@em
l\l@n,nc:.

1/1\Nagios.
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3.1.1.5 Netwerkdiensten
Onder netwerkdiensten worden de volgende onderwerpen verstaan: Beheer van het netwerk van de deelnemers en ICTNML, ONS- en IP-beheer en
onderhoud van het netwerk.

In 2018 is er één internet verbinding gerealiseerd voor alle deelnemende gemeenten. Ook is in 2018 is het productClearpass (beveiligde netwerk toegang)
door het programma ICT NML 2.0 opgeleverd en in gebruik genomen binnen het eigen netwerk van ICT NML. In 2019 wordt Clearpass geïmplementeerd voor
alle gemeenten.

3.1.1.6 Logistieke diensten
Logistieke diensten bestaat uit twee onderwerpen namelijk inkoop van hardware en software en de afvoer van 'afgedankte' apparatuur. Alle aankopen worden
geregistreerd in de configuratie management database (CMDB) en indien nodig aangeboden voor uitgifte bij de klant. In 2018 werd de afvoer van apparatuur
en het vernietigen van eventuele data daarop verzorgd door de leasemaatschappij.

3.1.1.7 Advies- en projectdiensten
Deze dienst heeft betrekking op de ondersteuning die geleverd wordt waar het advisering in zowel de reguliere- als projectsituatie betreft. In 2018 wordt de
technische toetreding van Nederweert afgerond en staan grote projecten in het kader van de uitvoering van de visie op de planning. In 2017 heeft ICT NML
haar nieuwe visie gepresenteerd op basis waarvan het programma ICT NML 2.0 is opgestart. Dit programma heeft tot doel de dienstverlening van ICT NML
naar een dermate hoog niveau te brengen dat bestaande deelnemers én toekomstige deelnemers op een betere, effectievere en efficiëntere wijze hun
diensten geleverd zullen krijgen.

In 2018 heeft het programma ICT NML 2.0 - volgens planning - de volgende modules opgeleverd;
Third Party Mededeling (TPM): vanuit de BIG is er een Third Party Mededeling opgeleverd die door de gemeenten gebruikt kan worden bij audits m.b.t.
de technische informatiebeveiliging.
ICT NML Tenant: de medewerkers van ICT NML, waren begin 2018 nog in dienst van de deelnemende gemeenten. Zij zijn eind 2018 allemaal in dienst
gekomen van de BVO ICT NML. Voor de BVO ICT NML is een eigen ICT-domein (o.a. werkplek) gerealiseerd.
Office 365-koppeling: om producten van Microsoft 0365 te kunnen gebruiken zijn alle technische koppelingen gerealiseerd.
Self Service Password Reset: vanaf medio 2018 kunnen gebruikers zonder tussenkomst van de helpdesk hun wachtwoord resetten.
Netwerk: het netwerk en alle koppelingen naar de gemeenten zijn gestandaardiseerd.
Firewall: de firewalls zijn geoptimaliseerd en doorontwikkeld om de informatieveiligheid te verhogen.
Servers: de servers zijn geupgrade zodat ze klaar zijn voor de implementatie van de testomgeving. A ÔO\AJe
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ICT NML

Naast het programma ICT NML 2.0 zijn er ook nog een aantal reguliere projecten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld:
Implementatie van de applicatie Zivver: Zivver is een oplossing voor veilig e-mailen en bestandsuitwisseling en is geïmplementeerd bij alle
deelnemende gemeenten.
Technische toetreding Nederweert: de restpunten zijn gepland in 2019.
Skype Online: bij de gemeente Roermond is Skype Online als pilot uitgerold
Office 365 Venlo: Bij de gemeente Venlo is er gestart met een pilot voor de implementatie van 0365.

3.1.2 Wat hebben we daarvoorgedaan?

In 2019 zullen vanuit het programma ICT NML 2.0 de meeste deelprojecten/modules worden opgeleverd. Het merendeel van onderstaande projecten zijn al in
2018 gestart maar zullen, volgens planning, doorlopen naar 2019, of zelfs 2020.

Security Operations Center
Omdat informatiebeveiliging steeds belangrijker wordt er een Security Operations Center ingericht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een set tools waarmee
we grip krijgen en houden op alle security gerelateerde zaken. Naast security zullen we met deze set tools ook proactief systemen gaan monitoren op
gezondheid en zal er gedragsanalyse plaats vinden. Middels gedragsanalyse kunnen ook dreigingen gedetecteerd worden die niet gedetecteerd worden door
traditionele tooling.

VOi Fase 3 - Nieuwe werkp/ekconcept
Nu de werkplekken van de deelnemende gemeenten al gebruik maken van hetzelfde platform is het zaak om een gezamenlijke werkplek in te richten. Dit gaat
het beheer minimaliseren en zorgen voor een samenwerkingsplatform. Dit geldt niet alleen voor de werkplek die op het bureau staat, maar ook voor mobiele
apparatuur. Zoveel als mogelijk zullen we er ook voor gaan zorgen dat applicaties op deze apparatuur beschikbaar wordt.

Automation
Werkprocessen binnen ICT NM zullen zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. Dit zorgt voor een verminderde kans op menselijke fouten, verlichting van de
werkdruk en hogere snelheid van leveren.

ldentity Management
Er zal een nieuwe gezamenlijke oplossing komen voor het beheren van identiteiten (gebruikersaccounts) en de machtigingen die ze hebben. Primair gaat het
hier om het consolideren van vier verschillende oplossingen naar één gezamenlijk oplossing. A Oowe
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11 ICT NML

Microsegmentatie
Om het mogelijk te maken dat de gemeentelijke omgevingen worden afgebouwd en daarmee alleen nog gebruikgemaakt wordt van de GlimIT-omgeving, is
het noodzakelijk om microsegmentatie toe te passen. Hiermee wordt elke applicatie geïsoleerd. Dit zorgt voor het drastisch verhogen van de
informatiebeveiliging.

Mail
Het inrichten van één mailplatform i.p.v. de vier verschillende mailplatformen die momenteel nog in gebruik zijn, is een logische stap. Het beheer van een
enkele omgeving minder tijd dan het beheren van vier omgevingen.
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ICT NML

3.1.3 Wat heeft het gekost?
PROGRAMMA AUTOMATISERING Begroting 2018 @@@r Begroting 2018 na Realisatie 2018

wijziging wijziging

Centrale lasten
Product Helpdeskdiensten € 551.773 € 551.773 € 923.995
Product Applicatiediensten € 295.251 € 295.251 € 577.281
Product Mail- en internetdiensten € 105.749 € 105.749 € 175.623

· Product Platformdiensten € 1.953.285 € 1.953.285 € 1.462.686
Product Netwerkdiensten € 1.117.736 € 1.117.736 € 623.796
Product Logistieke diensten €0 €0 € 446
Product Adwes- en projectdiensten € 376.630 € 376.630 € 914.867

€ 4.400.424 € 4.400.424 € 4.678.694
Gemeentespecifieke lasten
Product Helpdeskdiensten €0 €0 €0
Product Applicatiediensten € 798.949 € 798.949 € 831.196

Product Mail- en internetdiensten € 36.769 € 36.769 €0
Product Platformdiensten €0 €0 € 726.396
Product Netwerkdiensten €0 €0 € 20.997
Product Logistieke diensten € 858.550 € 858.550 €0
Product Advies- en projectdiensten € 107.884 € 107.884 € 57.456.

€ 1.802.152 € 1.802.152 € 1.636.045
Baten
Bijdrage aan centrale lasten € 4.400.424 € 4.400.424 € 4.601.036
Gemeentespecfieke bijdrage € 1.802.152 € 1.802.152 € 1.636.045

€0 €0 € 77.658Overige baten
Totaal baten €6.202.576 € 6.202.576 € 6.314.739

Saldo van baten en lasten €0 €0 @@
Mutatie reserves €0 €0 € @@@@ @@@••'-

@
@@@oukenlaan 60 \.
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3.2 Programma Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit de PIOFACH taken, zijnde personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie

en huisvesting.

3.2.1 Wat hebben we bereikt?

Voor dit programma zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
1. Optimaliseren ondersteunende bedrijfsprocessen die bedoeld zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren;

2. Een juiste, tijdige, betrouwbare en volledige informatievoorziening te waarborgen;
3. Een goede governance structuur behouden;
4. Structureel en reëel evenwicht in de begroting.
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3.2.2 Wat hebben we daarvoorgedaan?

Per 1 januari 2018 is de bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ICT NML formeel opgericht en zijn alle administratieve zaken geregeld, zoals inschrijving in de
Kamer van Koophandel, tenaamstelling bankrekeningen, etc. Met de oprichting van BVO ICT NML is tevens een eind gekomen aan de lichte regeling ICT
NML. Het doel van de (zware) gemeenschappelijke regeling is:

• elkaar op het gebied van ICT ontzorgen;
• ICT-voorzieningen standaardiseren en uniformeren;
• beschikbare kennis en capaciteit efficiënter inzetten;
• kwetsbaarheid op ICT vlak verminderen;
• slagvaardiger kunnen inspelen op ontwikkelingen, en
• toekomstige groei van ICT-kosten beperken (meer met minder).

In 2018 zijn een aantal bedrijfsvoeringstaken (overhead) uitbesteed aan de gemeente Venlo. O.a. personeelszaken en financiële administratie wordt ICT NML
ontzorgt vanuit de gemeente Venlo. De bedrijfsvoering ICT NML bestaat uit de PIOFACH taken, zijnde personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën,
automatisering, communicatie en huisvesting.

Personeel
0.3 juli 2018 hebben de werkgevers en werknemersvertegenwoordiging in het Bijzonder Georganiseerd Overleg ICT NML een akkoord bereikt over de
arbeidsvoorwaarden en het sociaal plan van ICT NML. De formele plaatsing van het personeel vanuit de vier gemeenten bij ICT NML kon vanaf dat moment
worden gestart. Na de zomervakantieperiode is de plaatsingscommissie gestart met de plaatsingsprocedure. In november jl. zijn de eerste medewerkers
geplaatst bij ICT NML. Per 1 december jl. is de gehele plaatsing afgerond en zijn de medewerkers ook concreet in loondienst bij de BVO ICT NML.

Informatie
De governance-structuur zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling is in 2018 geïmplementeerd. Hierbij zal accountmanagement op basis van de
vastgestelde DVO, PDC en SLA een belangrijke pijler zijn. Deze vastgestelde documenten m.b.t. de dienstverlening van ICT NML worden jaarlijks getoetst
door ICT NML en haar klanten. In kwartaal 4 van 2018 is met deze toetsing gestart. Naar verwachting zal een nieuwe versie van de documenten In kwartaal 2
van 2019 worden opgeleverd, inclusíef een verwerkersovereenkomst per gemeente.
In het kader van de informatiebeveiliging heeft ICT NML in december 2018 een derden-verklaring of Third Party Memorandum (TPM) ontvangen. Dit in het
kader van de informatiebeveiliging. Een TPM-verklaring is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een IGT-
dienstverlening en -beheersing van een organisatie. Het is tevens het bewijs dat de kwaliteit en beheersing van de ICT-dienstverlening en -beheersing \'

1
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Om ICT diensten te leveren aan overheidsorganisaties is het beschikken over een TPM-verklaring verplicht. Elk jaar zal er een audit plaatsvinden binnen ICT
NML om een nieuwe TPM-verklaring te kunnen overleggen

.

Communicatie
De communicatie over de ontwikkelingen van ICT NML gaat via verschillende kanalen. Dit is vorm gegeven in overlegstructuren. Denk hierbij aan het
bestuurlijk overleg, opdrachtgeversoverleg, accountmanagersgesprekken enz. Daarnaast zijn er vanuit het programma ICT NML 2.0 diverse roadshows
(voorlichting) gegeven bij de gemeenten om deze o.a. te informeren over de nieuwe producten vanuit het programma. In 2018 is de website www.ictnml.nl
opgeleverd om zowel de klanten, de interne organisatie als de 'buitenwereld' te informeren over ICT NML.

Organisatie
De doorontwikkeling naar een bedrijfsvoeringsorganisatie in 2018 heeft ook gevolgen voor de organisatie. Voor zover in de lichte regeling nog geleund werd op
de processen van de gemeente Venlo, heeft ICT NML in 2018 haar eigen beleid, processen en administraties ingeregeld.
In 2018 zijn de volgende aanbestedingen (onder begeleiding en via de procedures van de gemeente Venlo) gerealiseerd:

• raamcontract software;
• raamcontract hardware;
• dienstverleningsovereenkomst voor het programma ICT NML 2.0;
• accountantsdiensten

.

In 2018 is gestart met een organisatie ontwikkeltraject. Daarnaast is er gestart met een uitgebreid opleidingstraject voor de interne medewerkers. De focus lag
hierbij voornamelijk op de nieuwe technische producten en diensten binnen het programma ICT NML 2.0.

Financiën
De doorontwikkeling naar de BVO brengt met zich mee dat de termijnen die gelden voor de P&C-cyclus overeenkomen met de wettelijke termijnen genoemd in

de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen. Tevens zijn voor de verslaglegging rondom de P&C-cyclus de regels van het BBV van belang. Er is sinds medio
2018 een financiële verordening van kracht met bijbehorende beleidsnota's.

De BVO ICT NML voldoet aan alle gestelde voorwaarden van de provincie Limburg waardoor de provincie in 2019 het begrotingstoezicht gaat uitvoeren in de
vorm van repressief toezicht. Dit betekent dat noch de begroting noch de wijzigingen daarvan de goedkeuring van de provincie Limburg behoeven.
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11 ICT NML

Automatisering
In 2018 is gestart met het programma ICT NML 2.0. Het doel van dit programma is relatief eenvoudig te omschrijven, namelijk het realiseren van de resultaten
die benoemd zijn in de visie van de ICTNML. Deze resultaten zijn:

• verhoogd niveau van informatiebeveiliging
• excellente dienstverlening door:

0 klantgerichtheid
0 kortere responsetijden
0 kortere doorlooptijden
0 proactieve houding

• vermindering van kwetsbaarheid
• mogelijkheden tot maximaliseren synergievoordelen door "economy of scale"
• mogelijkheden tot verbreding van de dienstverlening door "economy of scope"
• nog scherpere afspraken, vastgelegd in DVO, PDC en SLA
• betere prijs/kwaliteitverhouding, waar voor je geld.

Huisvesting
Momenteel is ICT NML gehuisvest in Roermond, op de eerste en de vierde verdieping van het Natalini gebouw, buitenop 8.
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3.2.3 Wat heeft het gekost?

PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING Begroting 2018 \AJOr Begroting 2018 na Realisatie 2018
wiJziging WlJZlging

Centrale lasten € 552.564 € 552.564 € 750.477
Gemeentespecifieke lasten €0 €0
Totaal lasten € 552.564 € 552.564 € 750.477

Bijdrage aan centrale lasten € 552.564 € 552.564 € 351.952
Gemeentespecfìeke bijdrage €0 €0 €0
Overige baten €0 €0 € 403.762
Totaal baten € 552.564 € 552.564 € 755.714

Saldo van baten en lasten €0 €0 € 5.237
Mutatie reserves €0 €0 €0
Resultaat €0 €0 € 5.237

3.2.4 Beleidsindicatoren

Nr. Indicator Eenheid Per. ICTNML Bron Beschrijving
1 Formatie Fte per1000 inwoners 2018 0,2 Eigen administratie De toegestaneformatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum1 januari.
2 Bezetting Fte per1000 inwoners 2018 0,1 Eigen administratie De werkelijkebezetting in fte van het ambtelijk apparaat op peildatumljanuari.
3 ApparaatskostenKosten peri nwoner 2018 31,42 Eigen administratie De personeleen materieIe kosten die verbondenzijn aan het functionerenvan

de organisatie.Hierworden alle kosten van ICT NML in meegenomenaangezien
de kosten van ICT NML voor de deelnemendegemeentenbinnen de

·
apparaatskosten vallen.

4 Externe inhuur Kosten als% van de totale loonsom+ 2018 52% Eigen administratie De inhuurvoortijdelijke vervangingof voor inhuurvan specialistenmet
totale kosten inhuurexternen specialistischevakkennisdie ontbreektin de organisatie.

5 Overhead % van totale lasten 2018 11% Eigen administratie De kosten die samenhangenmetde sturingen ondersteuningvan de
medewerkersin het primaire proces. @ Crowe
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3.3 Overzichtalgemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaat uit de volgende onderwerpen:
• Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
• Algemene uitkeringen;
• Dividend;
• Saldo van de financieringsfunctie;
• Overige algemene dekkingsmiddelen

.

Voor ICT NML zijn de algemene dekkingsmiddelen niet van toepassing, met uitzondering van het saldo van de financieringsfunctie. Deze is voor 2018 nihil

3.4 Overzichtoverhead

OVERHEAD Begroting 2018 voor Begroting 2018 na Realisatie 2018
wíjZiging_ 'Mjziging.

Totaal overhead € 439.173 € 439.173 € 750.477

3.5 Onvoorzien

In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met een bedrag voor onvoorzien. Met ingang van de begroting 2019 is hier€ 1.000 voor geraamd. De
realisatie over 2018 is 0.

Roermond, 25 maart 2019

De heer S. de Wit De heer A.S. Scholten
Manager ICT NML Voorzitter bestuur ICT NML
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4 Paragrafen

Voor ICT NML zijn de paragrafen weerstandsvermogen, risicobeheersing en de treasuryparagraaf van toepassing. Voor de paragraaf bedrijfsvoering wordt
verwezen naar het programma Bedrijfsvoering.

4.1 Paragraaf weerstandsvermogenen risicobeheersing

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeenschappelijke regeling om toekomstige onverwachte tegenvallers op te vangen,
zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor haar huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het weerstandsvermogen is

van belang voor de mate waarin risico's, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten, kunnen worden
opgevangen.

Risicomanaqement in 2018
In 2018 heeft de focus voornamelijk gelegen op de plaatsing van de medewerkers en het inrichten van de bedrijfsvoeringsprocessen van de nieuwe
bedrijfsvoeringsorganisatie BVO ICTNML. Risicomanagement wordt bij alle nieuw in te richten processen meegenomen. De risico's in de bedrijfsprocessen
dienen met behulp van risicomanagement geïdentificeerd, gestructureerd, beheerd en gecontroleerd te worden. Risicomanagement is het vinden van een
balans tussen risico's nemen en risico's beheersen. Wij passen dit toe conform het volgende schema:
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ICT NML

In de inventarisatiefase worden de risico's in beeld gebracht. Vervolgens worden de risico's gerangschikt naar impact. In de volgende fase wordt bekeken in
welke mate wij deze risico's willen lopen, verminderen, verzekeren of voorkomen. Vervolgens nemen we maatregelen die de kans of de gevolgen dat het risico
optreedt kleiner maakt. Tenslotte houden we continu in de gaten of het proces werkt en stellen dit waar nodig bij en houden we de ontwikkelingen rondom
risicovolle bedrijfsprocessen nauwlettend in de gaten.

Risico inventarisatie
De totale risico waarde is nog niet te kwantificeren en zal in de verdere ontwikkeling van het risico management meegenomen worden.

Uitval van centrale ICT systemen
Ondanks alle genomen maatregelen is het mogelijk dat de systemen van ICT NML uitvallen. Dit is voor de deelnemende gemeenten een risico voor de
bedrijfsvoering en kan uiteindelijk ook financiële gevolgen hebben.

Informatie veiligheid
Cybercrime lijkt een steeds groter probleem te worden. Omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe.
Gemeenten en ICT NML trekken hierin samen op om de informatiebeveiliging op hoog peil te houden.

Inkoop- en aanbesteding
Het risico is dat er niet wordt voldaan aan het inkoopbeleid en inkoop- en aanbestedingseisen. Om dit risico te beperken wordt gebruik gemaakt van de kennis
van inkoopspecialisten bij de gemeente Venlo.

Weerstandscapaciteit
ICT NML bouwt nog geen weerstandsvermogen op. De weerstandscapaciteit is derhalve nihil. Dit heeft tot gevolg dat de risico's volledig bij de deelnemende
gemeenten liggen. Dit vloeit overigens ook uit de gemeenschappelijke regeling voort omdat de deelnemende gemeenten verplicht zijn om er steeds zorg voor
dragen dat ICT NML te allen tijden over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Voorgesteld zal worden
om het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Tevens zal bij nieuwe toetreders een deel van de toetredingsfee in de
weerstandsreserve worden gestort.

@ Ouwe
@B u-k@@laan 60

.

f,

19 5651 CD Eindho@en
Tel. +31 (0) 40 2@@$ 10
www.crowe-foederer.nl



111 ICT NML

Kengetallen
Vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het verplicht om in de begroting over de volgende kengetallen te rapporteren:

Kengetallen: i Norm Jaarrek2018 1 Begr.2018 Begr. 2019 Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022
1. netto schuldquote ! 0%<>100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 ·- ---@---+@--- .fa. netto schuldquote 10%<>100% ! 0% 0% 0% 0% 0% 0%
gecorrigeerdvoor alle i

verstrekte leningen 1

2. solvabiliteitsratio 25%<>40% 0% 1 0% 0% 0% 0% 0%
'3. structurele >O 0% 0% 0% 0% 0% 0%

exploitatieruimte
1

·--J......__
l

4. Kengetalgrondexploitatie >O 1 N.v.t.l

5. Belastingcapaciteit N.v.t.
- -- l ·-Ad 1 +1 a) kengetal relateert de schuldpositie van ICT NML aan de inkomstenstroom.

Ad 2) indicator om inzicht te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
Ad 3) ICT NML heeft een sluitende meerjarenbegroting en er is meerjarig geen sprake van incidentele baten of lasten.

Toelichting en de relatie tot de financiële positie:
Bij ICT NML is er vooralsnog geen sprake van eigen vermogen en langlopende schulden, tevens heeft ICT NML nog geenweerstandsvermogen opgebouwd.
Dit maakt de financiële positie kwetsbaar, bij tekorten zal er om een extra bijdrage gevraagd worden bij de deelnemers. Voor de toekomst wordt wel bekeken in

welke mate ICT NML weerstandsvermogen kan opbouwen, bijvoorbeeld bij nieuwe toetreders en/of resultaatbestemming. De weerstandsratio is 0% (er is nog
geen weerstandscapaciteit).

4.2 Treasuryparagraaf

Met de financieringsparagraaf wordt beoogd de transparantie van het treasurybeleid en treasurybeheer te vergroten en meer inzicht te geven in de
(financierings)risico's en de beheersing daarvan. Bij de inwerkingtreding van de Wet Financiering decentrale overheden {fido) is het opnemen van een
financieringsparagraaf in de begroting en in de rekening voorgeschreven. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de onderwerpen binnen de
financieringsparagraaf voor. De grondslag voor de treasuryfunctie van ICT NML wordt gevormd door het in het Algemeen Bestuur vastgestelde treasurystatuut.
In het treasurystatuut zijn de kaders opgenomen waarbinnen het Algemeen Bestuur de financieringsfunctie mag uitoefenen.
Het treasurybeleid is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van ICT NML een zo optimaal rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel mogelijk
te reduceren. Hierbij moeten de risico's zo goed mogelijk worden beheerst. @@ Oowe

@

@@bl@@nlaan 60 11
',

1@@@@@@@@@@@@@@@@@@@r @@@@@' ••--· • ._.._
20 @@@@1 CD Etndh@@ n

TêL +31 (0) 40 2@@ 96 10
,. . -- - _,www. crowe-foedeter. nl



1 ICT NML
i

De belangrijkste algemene doelstellingen van het treasurybeleid zijn:
A. Het verzekeren van een duurzame relatie met de financiële markten om tegen acceptabele condities te financieren;
B. Het beschermen van vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
C. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
D. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet fido, de Ruddo, respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit treasurystatuut.

Doordat ICTNML in 2018 geen langlopende schulden is aangegaan, loopt zij geen renterisico.

Kasgeldlimiet:
Het kasgeldlimiet is een instrument uit de wet fido voor het beheersen van het risico van een rentewijziging bij herfinanciering. Het stelt een maximum aan het
gebruik van korte termijn financieringen, de netto vlottende schuld. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet
overschrijdt, dan dient ICT NML de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met daarbij een plan om weer te voldoen aan de
kasgeldlimiet.

Onderstaande tabel toont de berekening van de kasgeldlimiet en de beschikbare ruimte.

KASGELDLIMIET 2018 2019 2020 2021

(1) Vlottendeschuld 6.140.502 0 0 0
{2) Vlottendemiddelen 6.145.739 0 0 0
(3) Nettovlottend(+) of overschot middelen(-) -5237 0 0 0
4. Kasgeldlimiet 553.922 560.236 562.931 561.940

Ruimte onderKGL (4>3) 553.922 560.236 562.931 561.940
Overschrijding van de KGL {3>4) 0 0 0 0

Berekening kasgeldlimiet

Be groti ngstotaa 1 6.755.140 6.832.151 6.865.017 6.852.928
Percentage regeling 8,20% 8,20% 8,20% 8,20%
Kasgeldlimiet 553.922 560.236 562.931 561.940
Nettovlottendemiddelen -5.237
Kasgeldruimte 559.159 560.236 562.931 561.940Â.. Crowe 'i//A Crov

',d
21

Beukenlaan.pO
5651 CD Ëin@@@hoven
Tel. +31 (0) 40\2649 96 @ r,

'. .www.crowe-fÒ'ederer.nl



ICT NML

Renterisico norm:
De renterisiconorm is een instrument uit wet fido voor het beheersen van het risico van een rentewijziging bij herfinanciering. De beheersing bestaat eruit dat
de herfinanciering gelijkmatig gespreid moet worden. In enig jaar mag over niet meer dan 20% van het begrotingstotaal renteherziening plaats kunnen vinden.
Voor de renterisiconorm geldt een minimumbedrag van 2.500.000 euro. De norm is bedoel om het budgettaire risico van rentestijgingen te maximeren.
Treasury zorgt er bij het aantrekken van langlopende geldleningen voor dat de renterisiconorm niet overschreden wordt. In onderstaande tabel wordt de
renterisiconorm en het renterisico getoond voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Stap Variabelen renterisico(norm) 2018 2019 2020 2021

(1) Renteherzieningen 0 0 0 0

(2) Aflossingen 0 0 0 0

(3) Renterisico(1+2) 0 0 0 0

(4) Renteris iconorm 2,5mln. 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln.

(5a) = (4>3) Ruimte onder renterisiconorm 2,5mln. 2,5 mln. 2,5 mln. 2,5 mln.

(5b) = (3>4) Overschrijding renterisiconorm 0 0 0 0

Berekening Renterisiconorm:

(4a) Begrotingstotaal jaar 6,755 mln. 6,832 mln. 6,865 mln. 6,853 mln.

(4b) Percentage regeling 20% 20% 20% 20%

(4) = (4a X 4b / 100) Renterisiconorm(min. 2,5 mln.) 2,5 mln. 2,5mln. 2,5 mln. 2,5mln.

ICT NML blijft binnen de rente risico norm.
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Koersrisico
Koersrisico is het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bij ICT NML niet van
toepassing.

Kredietrisico
Uitzettingen wordt uitsluitend gedaan bij instellingen die voldoen aan de Wet FIDO. Het kredietrisico is hierdoor zeer laag tot nihil.

Liquiditeitsrisico
De liquiditeitsrisico's worden beheerst door de treasury activiteiten te baseren op een liquiditeitsplanning.

Valutarisico
Valutarisico's worden in het openbaar lichaam uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in de Nederlandse
geldeenheid (de euro). ICT NML heeft géén posities in valuta anders dan de euro.

C Doelrnatigheid flnanciering
ICT NML tracht de interne verwerkingskosten en externe kosten bi] het beheren van de geldstromen en financiële posities te minimaliseren.

D Optimalisatie renteresultaten

Rentevisie
Wij volgen de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt nauwgezet. Doordat ICT NML werkt met bijdragen op voorschotbasis en activa geheel via
operational lease worden aangewend, is de liquiditeitsbehoefte gering.

Financieringspositie en renteresultaat
Doordat ICT NML werkt met bijdragen op voorschotbasis en activa geheel via operational lease worden aangewend, is de financieringspositie beperkt en het
renteresultaat nihil.
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5 Jaarrekening

5.1 Balans

Balansper 31 december 2018
Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo

ACTIVA 2018 2017 PASSIVA 2018 2017

Vaste activa Vaste passiva

Eigen vermogen 5.237 0

-
Algemene reserves 0 0

- Bestemmingsreserves 0 0

- Gerealiseerd resultaat 5.237 0

Totaal vaste activa 0 0 Totaal vaste passiva 5.237 0

Vlottende activa Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische 4.574.047 0 Netto vlottende schuldenmet een rente 6.032.026 0

looptijd korter don een jaar typische looptijd korter dan een jaar

- Vorderingen op openbare lichamen 4.235.188 0 - Schulden aan openbare lichamen 5.890.086 0

Debiteuren 328.537 0 -
Crediteuren 120.268 0

Overige vorderingen 10.322 0 - Overige schulden 21.672 0

Liquidemiddelen 1.571.692 0 Overlopende passiva 108.476 0

Bank-en girosaldi 1.571.692 0 - overige overlopende passiva 108.476 0

Totaal vlottende activa 6.145.739 0 Totaal vlottende passiva 6.140.502 0

Totaal generaal 6.145.739 0 Totaal generaal 6.145.739 o·
-,!Â -,!///'\ Crowe :1\\1
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5.2 Het overzichtvan baten en lasten in de jaarrekeningoverhet begrotingsjaar2018

Ramingbegroting 2018 voor wijzigingen Ramingbegroting 2018 na wijzigingen Realisatie 2018OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

ProgrammaAutomatisering € 6.202.576! € 6.202.576. € € 6.202.576 € 6.202.576 €
-

€ 6.314.739 € 6.314.739i €
1Helpdeskdiensten € 551.773 i f 551.773 € € 551.773 € 551.773 €

- € 923.995 € 923.9951 €-------------,Applicatiediensten @@_1.094...:_2001€ 1.094.200 € € 1.094.200 € 1.094.200 €
-
€ 1.408.477 € 1.408.477 €

Mail- en internetdiensten € 142.518: f 142.518 € € 142.518 € 142.518 € . € 175.623 € 175.623 1 €
--,--Platformdiensten € 1.953.285 € 1.953.285 € € 1.953.285 € 1.953.285 €

-
€ 2.189.082 € 2.189.082 €

Netwerkdiensten € 1.117. 736 € 1.117.736 € € 1.117.736 € 1.117.736 € . € 644.793 € 644.793I €
;Logistieke diensten € 858.550 € 858.550 € . € 858.550 € 858.550 € € 446 € 4461 €

Advies- en projectdiensten € 484.514 € 484.514 € € 484.514 € 484.514 € • € 972.323 € 972.323 €
Programma Bedrijfsvoering/Overhead € 552.564 € 552.564 € € 552.564 € 552.564 € € 750.477 € 755.7141 € -5.237
Algemene dekkingsmiddelen €

@ j.@ € € € € lf
Onvoorzien € . j € € € € €

1€
--rHeffing VPB € -1 € € € € € €

1

Saldo baten en lasten € 6.755.1401€ 6.755.140 € - € 6.755.140 € 6.755.140 € - € 7.065.216 € 7.070.453 € -5.237
1Dotaties/onttrekkingen reserves 1 € € € € I @

i
1Progr. Automatisering € . j € € € € €

1Progr. Bedrijfsvoering € . € € € € € €
1

Resultaat € 6.755.140 i € 6.755.140 € € 6.755.140 € 6.755.140 € - € 7.065.216 € 7.070.453I € -5.237
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5.3 Grondslagen voorwaarderingen resultaatbepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor
geeft en de financiële verordening, waarin door het bestuur de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor
de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Algemenegrondslagenvoor het opstellenvan de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende
balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op de
balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Uiteenzettingenmet een rente-typischelooptijd< 1 jaar en overlopendeactiva
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van oninbare vorderingen.

Liquidemiddelen
De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen.

Schatkistbankieren geldt enkel voor gemeenschappelijke regelingen die een openbaar lichaam zijn (ingesteld) conform de Wet Gemeenschappelijke regelingen
(art. 8 lid 1 ). Een openbaar lichaam valt derhalve onder de wet Fido en is daarmee wettelijk verplicht deel te nemen aan schatkistbankieren.
Echter, andere rechtsvormen van gemeenschappelijke regelingen zijn niet verplicht tot deelname. Dit betekent dat de rechtsvorm bedrijfsvoeringsorganisatie,
dat van toepassing is op ICT NML, (artikel 8 lid 3) niet onder een gemeenschappelijk openbaar lichaam valUis ingesteld (art. 8 lid 1) en dus niet verplicht hoeft
aan te melden voor schatkistbankieren.

Netto vlottendeschuld met een looptijd < 1 jaar
De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichtingen omvatten de binnen één jaar vervallende schulden.
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5.4 Toelichtingop de balans

Vlottendeactiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

Vorderingen op openbare lichamen @ @
Dit betreffen vorderingen op de volgende openbare lichamen

Gemeente Venlo 2.757.462
Gemeente Roermond 1.281.052
Gemeente Weert 135.409
Gemeente Nederweert 42.818
Gemeente Bergen 10.200

i
...Gemeente Leudal 8.247
,.@-4.235.188
-
@

...._ @@@@@@

Overige vorderingen
De overige vorderingen hebben betrekking op nog te factureren projecturen per balansdatum.

Bank- en girosaldi
Dit betreft het saldo van de BNG-rekening en staat ter vrije beschikking.
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Vaste passiva

Eigen vermogen
Bestemming Saldo 31

Eigen vermogen Saldo 1 januari Toevoeging Onttrekking resultaat december
Algemene reserve

algemene reserve 0 0 0 0 0

Bestemmingsreserves

bestemmingsreserves 0 0 0 0 0
Gerealiseerd resultaat 5.237
Totaal 5.237

Voorgesteld wordt om het gerealiseerde resultaat toe te voegen aan de algemene reserve om hiermee het weerstandvermogen te verhogen.

Vlottendepassiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een [aar

Schulden aan openbare lichamen
Dit betreffen vorderingen op de volgende openbare lichamen:
Gemeente Venlo 4.550.021
Gemeente Roerrnond 585.804
Gemeente Weert 110.002
Gemeente Nederweert 31.232
Gemeente Venray 6.683
Belastingdienst 606.345

5.890.086
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Overige schulden
De post overige schulden zijn de uitstaande crediteuren ultimo 2018 en de nog te betalen pensioenpremies.
Overlopende passiva
De overige overlopende passiva betreffen onder andere een aantal kosten waar per balansdatum nog geen factuur voor was ontvangen. Tevens is hieronder
opgenomen de verplichting welke ICT NML heeft in verband met nog niet opgenomen vakantiedagen en nog uit te betalen bonussen.

Niet uit de balansblijkendeverplichtingen

ICTNML heeft per 31 december 2018 de volgende lopende contractuele verplichtingen:

Verplichting boekjaar 2019 Verplichting < 5 jaar Verplichting > 5 jaar

Niet uit de balans blijkende verpllchtigen: € 2.563.000 € 8.832.000 € 10.000

De niet uit de balans blijkende verplichtingen bestaan voornamelijk uit de verplichtingen voortvloeiend uit het contract met de leasemaatschappij en contracten
met softwareleveranciers.
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Begroting Realisatie Afwijking
2018 2018 + positief- negatief

Baten:
Bijdrage centrale lasten
Gemeente Roermond € 1.366.333 € 1.366.333 €
Gemeente Venlo € 2.366.036 € 2.366.036 €

Gemeente Weert € 966.521 € 966.521 €

Gemeente Nederweert € 254.098 € 254.098 €

€ 4.952.988 € 4.952.988 €

Bijdrage gemeentespecifieke lasten
Gemeente Roermond € 460.271 € 394.119 € -66.152
Gemeente Venlo € 1.004.358 € 876.478 € -127.880
Gemeente Weert ( 253.258 € 261.566 € 8.308
Gemeente Nederweert € 84.265 € 103.882 € 19.617

..€ 1.802.152 € 1.636.045 € -166.107
Overigebaten € € 481.421 € 481.421

Totale baten € 6.755.140 € 7.070.454 € 315.314

Lasten:
Centralelasten
Personeelskosten € 2.738.639 € 3.352.421 € -613.782
Lease kosten € 1.680.813 € 1.605.510 € 75.303

Datacommunicatie € 236.882 € 223.203 € 13.679

Licenties € 146.173 € 74.271 € 71.902

Overige kosten ( 150.481 € 173.767 € -23.286
..
.Totaal centrale lasten € 4.952.988 € 5.429.172 € -476.184

Gemeentespecifiekelasten € 1.802.152 € 1.636.045 € 166.107

Totale lasten € 6.755.140 € 7.065.217 € -31
@@ VYY@@ ,, \Saldo ( € 5.237 €
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5.5.1 Toelichtingop de afwijkingenop de baten

Bijdragegemeente specifiekelasten
De gemeentespecifieke lasten worden één op één doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Een overschotof een tekort vloeit daardoor rechtstreeks voort
uit een overschrijding of een overschot aan de kostenzijde, de gemeentespecifieke lasten. Voor een uitgebreidere toelichting van de afwijkingen wordt dan ook
verwezen naar de toelichting in paragraaf 5.5.3 Toelichting op de lasten - gemeentespecifiek.
Overige baten
De overige baten bestaan uit inkomsten door het detacheren van personeel aan de gemeente Bergen, het doorbelasten van de door de eigen personeelsleden
gemaakte uren voor de projecten aan Econocom en de inkoopbonus 2017 vanuit het inkoopcentrum zuid. Tegenover de opbrengst van de detachering aan de
gemeente Bergen, staan de extra personeelskosten, deze zijn terug te vinden in het product Helpdesk. Tegenover de opbrengst van de doorbelasting van het
personeel aan de projecten, staan de extra personeelskosten die terug te vinden zijn in het product Advies- en projectdiensten.

5.5.2 Toelichtingop de afwijkingenop de lasten - centraal

Personeelskosten
L • @1Begroting 2018 Realisatie 2018 Afwijking

Salariskosten 2.303.639 1.565.772 737.867
Inhuur 400.000 1.706.868 -1.306.868
Overige personeelskosten 35.000 79.781 -44.781

2.738.639 3.352.421 -613.782

De salarislasten zijn geraamd in de begroting op basis van geplande formatie. In aanloop naar de plaatsing van het personeel in de BVO ICT NML is

afgesproken met de ondernemingsraden dat er in principe geen vacatures worden ingevuld voordat de plaatsing van het personeel is afgerond. Dit zorgt voor
een forse vacatureruimte. Doordat de plaatsing van het personeel in de nieuwe BVO langer duurde dan vooraf ingeschat, liepen de inhuurkosten fors op. In
totaal bedraagt ruim 50% van onze personeelskosten inhuur. Per 1 november zijn de eerste medewerkers (2 FTE) geplaatst in de BVO ICTNM en per 1

december waren alle personeelsleden (in totaal 23,38 FTE) geplaatst. Werving op de vaste formatieruimte is in december, direct na plaatsing, opgestart. De
personeelskosten over de periode januari tot en met november zijn door de deelnemende gemeenten (waar deze personeelsleden ook in dienst waren) aan
ICT NML doorbelast. Het totaalbedrag van deze doorbelasting bedroeg circa 1.4 miljoen.

De forse afwijking op de personeelslasten moet mede in samenhang met de extra inkomsten, zoals toegelicht in de vorige paragraaf, worden bekeken.
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Lease kosten
De uitgaven op de projecten en investeringen lopen conform planning. Doorverschuiving in de tijd binnen het jaar is er circa 75.000 euro minder uitgegeven
aan de leasekosten dan gepland.

Licenties
Begroting 2018 Realisatie2018 Afwijking

Microsoft licenties € 28.240 € 45.438 € -17.198
Oracle licenties € 23.000 € 10.774 € 12.226
Topdesk licenties € 15.000 € 10.808 € 4.192
Overige licenties € 79.933 € 7.251 € 72.682

€ 146.173 € 74.271 € 71.902

De licentiekosten wijken positief af van de geraamde licenties, omdat een groot deel van de software in 2018 vervangen is door meerjarige producten welke in

het project ICT NML 2.0 vallen. Hierdoor hoeven deze kosten niet meer gemaakt te worden.

Overige kosten
Begroting 2018 Realisatie2018 Afwijking

Huisvestingskosten € 65.000 € 71.641 € -6.641
Audit-en administratiekosten € 45.000 € 44.734 € 266
Kosten plaatsing en sociaal statuut 46.883 -46.883
Overige kosten € 40.481 € 10.509 € 29.972

€ 150.481 € 173.767 € -23.286

De overige kosten bestaan grotendeels uit huisvestingskosten, ondersteunende diensten en kosten samenhangend met diverse audits en onderzoeken. De
overschrijding van deze kosten wordt veroorzaakt door de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het plaatsingsproces en het sociaal statuut. De kosten
betreffende het sociaal statuut betreft de van de gemeenten overgenomen vakantiedagenverplichting.
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5.5.3 Toelichtingop de afwijkingenop de lasten -gemeentespecifiek

Mobile application software
Voor alle gemeenten geldt dat voor de mobile application software Airwatch is besloten dat de ontwikkeling hiervan centraal opgepakt wordt binnen het
programma ICT NML 2.0. Hierdoor is in 2018 voor alle gemeenten dit budget niet aangesproken.

Zivver
De gemeenten hebben gezamenlijk de applicatie Zivver ingekocht via ICT NML. Dit zorgt bi] alle gemeenten voor uitgaven die niet waren begroot.

Aanbesteding mu/tifunctionals
Alle deelnemende gemeenten en de gemeente Leudal hebben ICTNML verzocht het aanbestedingstraject van de multifunctíonals te verzorgen. De kosten
hiervoor gemaakt in 2018 zijn via de een eerste termijn in rekening gebracht en maken ook deel uit van de gemeentespecifieke kosten. Deze opdracht is
gedurende 2018 aan ICTNML verstrekt en was dus niet voorzien in de begroting 2018.

Lease kosten
Vervanging van een deel van de werkplekken is, daar waar dit technisch mogelijk en verantwoord was, verschoven van 2017 naar 2018/2019. Dit omdat
enerzijds vervanging niet overal noodzakelijk was, en anderzijds reeds bekend was dat er overgegaan moet worden naar een nieuwe technologie. Op de
bestaande werkplektechnologie wordt nog maar gedeeltelijk support geleverd door de leverancier. Door het uitstellen van deze vervanging wordt niet het
gehele leasebudget aangesproken.

Specifiek Venlo
Voor de gemeente Venlo geldt verder nog dat het voor de gemeente Venlo specifieke gemnet abonnement niet via ICT NML verloopt, maar rechtstreeks op de
ICT budgetten van de gemeente terecht komen. Ook is in 2017 de AS400 uitgefaseerd, waardoor deze kosten vervallen.

Specifiek Nederweert
In Nederweert wordt de overschrijding van het budget veroorzaakt doordat de gemeente Nederweert de applicatie Enable-U via ICT NML heeft aangeschaft
met jaarlijks terugkerende licentiekosten. Deze nieuwe applicatie was niet voorzien bij het opstellen van de begroting van ICT NML. Vanuit de gemeente
Nederweert is wel bevestigd dat er binnen de budgetten van de begroting van Nederweert dekking is om de kosten van Enable-U te kunnen bekostigen.

5.5.4 Verklaringaanmerkelijke verschillentussenjaarschijven

Het jaar 2018 is het eerste jaar van de entiteit In de vorm van de BVO ICT NML. Een vergelijking met voorgaande jaren is dus nog niet van a @@@ @
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ICT NML

5.5.5 Overzichtincidentele baten en lasten

Begroting 2018 Jaarrekening 2018OVERZICHTINCIDENTELEBATENEN LASTEN
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma Automatisering € € € € € €
1Programma Bedrijfsvoering € € € € 46.883 1 € 50.223 € -3.340

@Algemene dekkingsmiddelen € € € €
-.1 @ €

Onvoorzien € € € € € €
Heffing VPB € € € € € €
Overhead € € € € € €
Incidentele baten en lasten € € € € 46.883 € 50.223 € -3.340

Dotaties en onttrekkingen reserves € € € € € €

Totaal incidentelebaten en lasten € € € € 46.883 € 50.223 € -3.340

De incidentele baten betreft de ontvangen mkoopbonus van inkoopcentrum Zuid. De incidentele lasten betreffen de kosten welke voor de plaatsingscommissie
en het sociaal statuut gemaakt zijn.
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1 ICT NML

5.5.6 InformatieWet NormeringTopinkomens(WNT)

Sinds 1 januari 2013 Is de 'Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector' (WNT) van kracht. Deze wet regelt onder meer dat
overheidsinstellingen jaarlijks de bezoldrgmgspegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren. Voor topfunctionarissen
en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte gepubliceerd. Overeenkomstig de WNTwordt de manager ICT NML en de leden
van Bestuur aangemerkt als topfunctionarissen.
De bezoldigingsgegevens en de inhuurkosten voor de manager ICT NML in 2018 is als volgt:

Functiegegevens ManagerICT NML

Kalenderjaar 2018 2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) 01/01-31/12 Nvt

Aantal kalendermaanden functievervulling In het kalenderjaar 12 Nvt

Individueel toepasselijkebezoldiglngsmaxlmum
Maximum uurtarief líl het kalenderjaar € 182 € 176

266400
Jndrvrdueeltoepassehjke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/rn 12

Bezoldiging
" ''

Werkelijk uurtarief lager dan het (germddeld) maximum uurtarief? Ja

Bezoldrgrngin de betreffende periode 168.329 Nvt

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 168.329

/- Onverschuldrgc betaald en nog niet terugonrvangen bedrag N.v.t.

Totalebezoldiging,exclusiefBTW 168.329

Redenwaarom de overschrijdmg al dan niet Is toegestaan N.v.t.

Toehchtmoop de vordering wegens onverschuldrgdebetaling N.v.t.
@ Crowe
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De bestuurleden zijn allen onbezoldigd en behoren tot de categorie topfunctionarissen met een bezoldiging van€ 1.700of minder:

N TOPFUNCTIONARIS FUNC
De heer A.S. Scholten Voorzitter bestuur
De heer A.A.M.M. Heijmans Bestuurder

De heer H.F.M.Evers Bestuurder

De heer F.C.M. Schreurs Bestuurder

5.5.7 Analysebegrotingsafwijkingenen begrotingsrechtmatigheid

Ramingbegroting 2018nawijzigingen Realisatie 2018 Afwijkingen 2018
OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
ProgrammaAutomatisering € 6.202.576j € 6.202.576.€ € 6.314.739 € 6.314.739 € - € -112.163 € -112.163 €
Programma Bedrijfsvoerin @ € 552.564 € 552.564 € € 750.477 € 755.714 € -5.237 € -197.913 € -203.150 1 € 5.237

Resultaat € 6.755.140j € 6.755.140_ € - € 7.065.216 € 7.070.453 € -5.237 € -310.076 € -315.313 € 5.237

De overschrijding van de lasten in beide programma's worden opgevangen door de extra inkomsten binnen deze programma's.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg te Roermond gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018
als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden-Limburg op 31 december 2018 in overeenstemming met
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
ziJn de ín deze Jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
waaronder verordeningen, zoals opgenomen ín het normenkader welke door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2018;
het overzicht van baten en lasten over 2018;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voorons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole
decentrale overheden (Bado}, het controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en de Regeling ControleprotocolWet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarreKening'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling ICT Noord- en Midden Limburg zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO)en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebbenwij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Crowe Crowe Foederer B.V.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben WIJ de anticumulatiebepalmg, bedoeld in artikel 1 .6aWNTen artikel 5, lid 1, sub j
11,..._,__ ...., ,:--\All,.IT -:-A. -----&--1----11 @@@@@@@@@L __ .1,_1 .a. .J_a. . @@@@ _,_,. .__ @ .._ - • I • I ' @ • • •• •·Uitvoeringsregeling WNT. niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding·door een

.. .leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtigeinstellingen, alsmede of de
in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op€ 70.650,waarbij de bij onze
controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusieftoevoegingen aan reserves,
zoals voorschreven in artikel 2 lid 1 Sado

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekeningom kwalitatieve redenen
materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoalsvastgelegd ín het
Controleprotocol WNT.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

jaarverslag;
overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de Jaarrekeningverenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van het BBV vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontroleof anderszins,
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Dezewerkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,waaronder het jaarverslag in overeenstemmingmet het BBV.

Beschrijvingvan verantwoordelijkheden met betrekking tot de Jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur voor de jaarrekening
Het Algemeen B@stuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV.
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@@@@ @9_e @@@ n @stuur is oo@ ver@ntwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de
@al@nsmutaties, ín o@ereenstem @@@ in_gmet @e begroting en met dein de relevante wet- en regelg@ving opgenomen bepalingen,waaronder vérordeningen,
zoals opgenomen in het normenkader, welke door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

@n @ it kader is het Algemeen Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het Algemeen Bestuur noodzakelijk acht omhet opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Het Algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van de financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voorde controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verknjgen voor het door ons af te geven oordeel

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kanworden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk,
van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. de Regeling
controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het
niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risicodat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne be-heersingdie relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passendzijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het Algemeen Bestuur en de toelichtingen die daarover in de Jaarrekeningstaan;
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BIJLAGEN

Bijlage 1 Taakvelden

ICT NML heeft te maken met slechts 2 taakvelden: overhead en treasury. De verdeling voor de Begroting 2018 is als volgt:
treasury € 0,- (voor 2018 geen sprake van financieringslasten);
overhead€7.065.126,- (ICTNML valt volgens de regels van het BBV volledig onder overhead).

Taakveld Rentelasten en de financieringsstructuur
Voor de Begroting 2018 - 2021 zijn er geen financieringslasten geraamd. De begroting wordt gefinancierd door de bijdragen van de deelnemer
(voorschotbasis) en er wordt een rekening-courant overeenkomst aangegaan, waarbij ook een kasgeldlening denkbaar is. Financieringslasten zijn minimaal

Taakveld Overhead
De volledige exploitatie van ICT NML valt onder het taakveld Overhead. Wel dient inzichtelijk gemaakt te worden wat tot de 'eigen overhead' behoort. In het

overzicht baten en lasten is de 'eigen' overhead apart opgenomen.
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