INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD

INTERVIEWS

n

door Richi^ PoÍmus

Medewe,kêrs ain her woord

OVER ICT NML mt

rr

e' bereikr in 20le

22

KENGETALLEN

28

ICT NML 2.0 uet req,n't

38

JAARREKENING

74

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

80

SLOTWOORD

Meldlrs€n,wijzsingen

en

en ziekreverzuim

Fn,inc,e€r versris 20 re

Resukilen en speeipuilen

voorutblik 2020

A Crowe

Looskade 17

ï{,Ë,Ënnïiiï?,,
W\tt W.Cf OWe-i

u:,- iji

dl'.

u,
Íil

t<íchÀw
Posttnt
Direcreu ICT NML

vooR

WOORD
20 I 9:

het eerste jaar van ICT NML als organisatie. Eind 20 I I ging de

sart

organisatie van

binnen de gemeenschappelijke regeling. Pionieren dus.

De baes s gelêgd en de o€àn sare

s

verder

vor mgegeven.

Er s,nger cht en

ge{ru.turced. nret àh do€l hel vomên vàn de gemêefschappellke ICT NML werkwtze
v.nu{ Mer gemeente|Jke werkwlzen. Ook de bedfjfsvoe. ng ontw,kkelde zch: vnn het
nrichten van een Plannn,g & Contol cyclus en nart van een onde,nemi.gs.aad tot hel
hamonrsêr€n van de ICT Nf4L lnÍr'a{ructuurvanu(

hel prosràmma ICT NML 2.0.

lnnnddek hebben medewerkers hun plek b,nnen ICT Nl"lL gelonden. Doo. de aanstel
van hel nrelwe management 6 er in 20

zch gehood en

l9 r u* onblaan b!

w den voorá voor![. Dal gatvêel

de medewer kers.

Z!

'ng

voe en

energie voor het vo.mgeven vàn de

ICT NML werkwijze en cultuuÍ: De werkplekken z,jn pe. team ingenchi en

er

t

s gestar

mêt het vêrantwoordeltk maken van medewerkers voor prcdu.ten en procêssen per
leàm.Vanàt medro 2019 bespreken de teams dÀge lks dê àcbvllêiten en wê.baàmhedên

voor d e

dag.

Dlt à

es heeÍt een belangíike btdrage e€leverd aan het vo.men en de

Rondom drenstver en ng

rs

er n 20 19 de bars

gelegd om onze d enslver lening

le bo.gen en le veóêteren. Cezamenllk met de Semeenlen hebb€n we de
d enstverleningsovereenkomslen vernreuwd. Durdeltke aÍsp.ake. ove. wàt we

bedef en levercn
geb,

u,

en duidelrkhed over het se.vrcenLvêau. De

leanrnichhg

kersonder steun,ng rs aa.gepast en het servi.emanagement tr

ln 2019

rs

e€n klàntlevredênhedsondeEoek

o

pn

bil

euw

uitgevoerd. Dê veÍbetêrÀcues

nger rcht.

d e daaruit

voortvloeren zÍn in 2019 gestàrt.
Het €sultaat o'er het boektàar 2019 bedr"agr afgerond
Een moor, postielrcsultàat

€ 145000 (ze vaiaÍ pagna

meevallen. Deze compenseren de noodzakellk hogerc personeelslÀsten

programma ICT

Nl'll

ir

deze ponlersiàse veel op zch àf.

de rcgul ere dren{veilen ng ook alle vernieuwrngen

hel

Zl we*len hard om

naast

te rcàlseren. Dankz! deze êner8ie,

en betrokkenherd hêbben we een prachtige preslàtie geleverd ,n

20 19. lk ben dan ook enorm

opTeam

v.rnwege

2.0 eo het wegwe.ken van àchteríandef.

Onze medewerkêrs kregen

doo'zethglvermogen

38)

wat met name s veroor?aakr doordat êàs€ko{ên rncrdentêel

lbts op ieder d,e z!n oí

hadr steenrje heeft blgedr àgên.
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INTERYIEW

EN PASSIE
Aangenaam, Dennis Hinssen, consulent en adviseur bi, ICT NML. lk ben vanaf het begin

betrokken bij ICT NML. Eerst vanuit gemeente Roermond als infrastructuur beheerder en sinds

I december20l8indienstvanlCTNMLalsconsulandadviseunDitbetekentdatikbinnenlCT
NML veranvoordelijk ben voor het beleid en grctere klanwragen doorvernal naa. technische
(OR). En hoewel ICT NML

oplossingen. Daarnaast ben ik secrebris van de Ondernemingsraad

officieel geen OR hoeÍc te hebben gezien de organisatiegrootte, is er bewusr voor gekozen
om direct vanaf de surt een OR te formeren van drie personen.Vanuit die rol kiik ik in dit
iàarverslag terug op het afgêlopen iaan

Zelístandig
20

9 ! een bijzo nde.

taai het ee.ste laar dnt lve als zelGlandrge
p.ettg omdàt

hebben. Na een lànge voo.berêid ng 6 het vooral
s

oÍ gan satie geo

e..!st

perêêrd

en du,dehjkherd

voor de medêwerkeri Ook de OR ervaàrl het àls een hele goede onlwkkeling dat de

onzekerheid ten e,nde

rs en dat

er nè vele wlzrg ngen nu structuur en durde lkherd is. De
ve.lopên heel goed en de

sanrenwerkng mêL de bestuu,der en hêl managementteam

OR s ajs vertegenwood ger van de medewe.keÉ betokken bi àlle bes uitvormrn& Een
nadrukkellkewensdealsnds20 7beíond:hetlaardatdeklankbo.dgroepalsvooroper
vàn dê OR we.d opsercht.

De onrust urr eerdeÍ€ Ja.en zo€de voor ont€viêdenhe,d, een rela!eÍ hoog verloop
produ.tiv[ê{. D{ h€eft zich aÍgêLopên taa. heel anders onlwkke]d

Alleen
ga ie

en êen iagere

l4edewerkers zijn tevrcden, voelen een gezamen[Jke veran twoor

dehJkhe

dal kennrs gedeeld wordl en behouden bLlft, omdal medewe.kers

d en dàl zo'Bt

t dat het
mÀna8êmenr en de OR (en dus ook dê medewe,kert vêel meerop ééf ln z[ten,zorgt
Ln8
produclvite(
voor een goede basls, onde.
verUouwên, ege.ràrschap met een hogerê

lol

bi lven.

Het

íe

gevolg.

Samen sterk€r
Persoonuk ben

rk

het mee{

lols op

de bêsluitvaardrgherd

de enom

ontwkkelstàppen d e medewerker! ndrvdueel en ICT NML

Door de maniervan werken te veóeleren,

als

rs de saamhongherd

toegefomen. Er zïn voor e kaaf kenn s utwisselen en

rs

geslêgen eo de

groep hebben gemaàkl

sneller,
samen
kom je

en teàmspnlt enorm

verder

lkherd nemen zrjn nu
hei uilgangspunt. Natuurllk zln we er nog niet. h 2020 zullen we aandachl moeten bljven
ver àntwoorde]

besleden aan de sàrnenwerkrng tussen rlle geled,ngen, moeten waken dat we dê Bepande
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I

ad e! ook daadwê-lel. k

re

aliseren. ook ais I e rvaan /an

d

e daé aíleidt. De aan staande

opleve.irg,an lCï Nl'11 2.0 zullen zorgen voor a'e dr-g en en
Door d,t besprêêkbra. te maken en goed te monrtoren kunnen we

vernLJizi.g en de

a

,nspann ngen.

samen

zorgen dat we oog houden voor de rngezetre ontwkkeling

Uitdaging
De openbaafreid vàn gegevens vormt een u{dàgng voor d{ taa[ Nu ,/olstaan we vaak met
een mondehnge loel cht ng op vragen dre ge*eld woÉen vanurl de medewerkers.W!
OR hebben de nàdrukkeltke wers om

d{ tê lo.malseren

als

en te zor3en dat een en ander

vÀslgêlegd wo.dt, zodat zaken ook terug te vrnden ztn. Nu wê met een relalielkle n team

zln.

is

hel nog

we te doen om edêreen te iníormercn. Hoewel het ook

nu voorkomt

dat mensen bu(en de deu. z!n. wegens vakanre olz ekte ludeltk niet àà.wez g zijn en
rnÍormatie mssen. Door zaken vast te leggen en te documentêr€n zorgen w€ etuoo.dat

is

iêrug te lezen wàt g€maakte aGpraken zjn.

buforu,

L;gt

Lo^u"l.ioa,, op hd optimalisezen

,on Lu intettne Lnlzyftrouzing en roo,
het vezbutuzen vcín

Ven

achten we dan

^ognL4L

lu liunrtvuzluning.

op korte lermln te

grceiên? Nrel drrect een structuÍ€le groei.

Wanneer er echter meerdere deelnemers komen,

rs

groer nel

![ le du{en.

De focus liSt

echler komend laarop het optimahseren van de interne bedflJisvoenng en het beholden
en waar mogelik veóetercn vàn de drênstveilening aan onze huldrge deelneme.s. Hel
tevredenheidsondeÍzoek vàn àÍgelopen tÀar l€vert daar u teraard een belangrike bijdrage
aan. Het geeÍl nzicht in waa. we het goed doen en waar he! beter kan.Aan ons allen
de uildagrng om daar mee aan de slàg te gaan.Wj

als

OR zin er van ovefturgd dat

klanttêvredenhêrd bêgrnt b! medew€rke.stevredenherd.Wat ons betreft zln we daarmee
abtoluut op de goede weg en k

kik

als secÍetàns van de

OR u[

naar 2020.
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Op I ianuan

20 I 8 is de gemeenschappelijl<e regeling

ICT Nl'41 opgericht

door de gemeenten Nederweert, Roermond,Venlo en Weert. ICT Nl"lL

is

een samenwerlcingsverband van gemeenten rn Noord- en Midden-Limbu18.

ICT NIYL verzorgt voor de aangesloten deelnemers het ICT-beheet lCïonderhoud en íaciliceerr bij autona!isenngsvraa8stul<l<err. Hiermee biedt
ICT Nl'4L een platíorrn waarop gemeentcn tot samenwerking kunnerr komen

' GestÀndaadrreeíde auacmàtsringsop;osÍrger
' lÊíomatjewopien'og íl)i
. Diensf /erietuogsopio$in8s (D).
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Financiên
rs :cr ihike voor t-ilgní,8 get.ekt il, het ei1 rlentef n cl{€n va. de Ínan: elÈ
:r ocrii€n. Op hLt gcbr.d rdr lrn.Lnclcn i5 ln ovcÍc: rfct de ,Jcrln:nr.ndc Scrnc!nlcf
voro gegeven aan de nvulli ng van het r€asury stntu ut.Voo. de ense is in 20 I een

l" 201,

I

nieuw contract àígesloteo ln 2019 ztn de ondurdeltkheden dre n

zaten me!

:e leale.aatKhapprj le.der uilgevr'erk e. ver:"idelj](.Te\€n, E hieèir :e fina'flële
:dmi^ist:re opgei.hoond en opn eu', Írge.icht zodàt dêze goÊd aanilut o, :e Índnc

I

êle

adn nrs!"te en begrotng van ICT NIYL Voor ICT NIYL s de laclurale v,a een drg[ale
v/,, h ov/ r rge rLhL. je PaL Ly(l! s ! aaig€paí. ,aar brJ !! trrel na,
cco kval lat ie /e Jig
'ie
s gcuadll op dc Ur:c-l[(ljc Ínrtr:cl: ovdzr{htrn. O,]k s bclc d ortvrk<.ld \o.r de

WAT IS ER GEREALISEERD?

'6cobeheeríng

en zÍn vezeker ngen algesloten voor het

aldeken

van drveÈê

ln 2019

rE eên aanbestedrng muhíun.tionàls uitgevoed rn gêzamen tkheid met
nkoopcen! !m Zu d Na gunnrn8 È de implementatie van het nreuwe con! act bt een

en het programma ICT NML 2.0 is er:
hard gewerkt aan het verder

àlgehele

lnkoop

Naast de uiwoering van de producten en diensten (de dagelilkse werkaamheden)

)
>
)

d[ conràct

ongikkelen van ICT NML als o.ganisatie;

aantai gemeenten aÍSerond

het eíÍiciènter inrichten van de eigen werkprocessen;
Op adves

het professionaliseren van de dienstverlening.

Voor het uiwoerên van de bedriifsvoeringshken van ICT NML worden we ondersteund op

de nhuur vàn
l9 aÍgerond en een .aamove€enkomst met dne
personeel.
oten voor hel ever€n van tldehjk

van onze accountant,s een aànbe{edrng uitgevoed voor

pêrqoneê|. De aanbe{êdrng rs rn 20

pa{ren

s

h

eót

aÍges

het gebied van P&O,Juridische zaken, Financiën ên lnkoop. Deze di€nsten worden via een

Communicàtie

dienswerleningsovereenkomst afgenomen van de gemeenteVenlo.

Communicate was in 2019 êen bêlangnjk ondêrdeel van het prcgràmmà ICT NML 2.0
Vanu{ het prog.amma zrln rcadshows gehouden om medewerkeE

overwat er

P&O / Organisatieontwikkeling
Er rlln

r 201,

íLnke nàppe" gezet ln de

!

n het voorjaar

oplmale drenstverlening ie

aan de nreuwe praktlk en rn het

Q&A ses

es georgan

Denk hreói aàn een parkeefl€ge

!

te nlomercn

seert, waar gebrurke.s

trcl van nieuwe prcducten

beantwoorden oÍonl prcbemen drêct op te lossen. De webete voor ICT NML 6
rnSen.h!, waar hel prog.amma eên belangnjk

mel

breden aàn de deelnemers ln samenspraak

rc8e1 ngen opgesleld.

taargesprekken, een veuuimprotocol

drve.se

wàren veelal nledewerkers van ICT N14L op de werkvloer besch kbaa, om vÈgen te

peÍsoneelsactviteiten.Teàmburld,ng ên medewe.k€.stevrcdenheid ziln van êssenliee
de OR zÍn dNerse peEonele

zjn

vragen konden stelien over de nieuwe Íun.lonàlitêiL BJ dê

organisàtieaNtwik<.i^gzo

eên OR ingesteld en rs in het najaar een team opgestàrr voor het or€a.ise.en van

b€lang om een

komen gaat. Ook

rng,

ondeMerp op

voo. ICT Nl"1L een ee.ste start gemaakt voor een ICT

NflL

is

geworden. Dàa.naast

rs

huirslijl. lnmiddels is e. een

.ranial standaard documenten in de niêuwe huisslll ontwikkeld.

en studLeovereenkomí. Her iuncleboek s aàngepaÍ

voorlaa.

s een conUncl akesloten met een bedilÍsarb. ln

t

heeít met de medewerkers van ICT Nl']1 een laà.gesprek plaats gevonden.
ln dê opzet nàa. de vorming van de CR ICT NllL rs op een aantal posiles gewerkt mel
201

fidellke cont.àcten

en inhuur ln 2019 is de vasre Ío.mÀtie zoveel als mogêltk rngevuld

door de nog niet rngevulde Íormalerurmte as vacatures

ut te

zetren.

Dt betekende

àfscherd nemen van een deel van de rnhuur en het aannemen van drverse medewerkeÈ

l.'let de rnvoerng

vaoWet normalisêring rechtspos(ie ambtenaien (WNRA) per I i 2020
regelngen tegeltkerttd over op een nreuwe CAO. lCï Nl'11 is

gaan gemeenschappelijke
rn

d[

kÀder lid geworden van deWerkgeversvereniging Samenwe.kende Gemeenteltke

Or8anÉales (WSGO) en sluit daarmee per

I I

i\\'

2020 aan op de CAO SCO. DeWSCO

6 de verenrging voor de gemeentelrke orgànÈalies die als doel heefl on] dezelÍdê
arbeidsvooJwaaden vast te siellen als rn dê Cào Cêmeênten.
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I

tlienstve rlen in8
onde.de dedneqlffi

ln lunr heeÍt een klànttevrcdenheldsondeEoek plaa6 gevonden

,4:r

De bp In8,..

l-,e b-.c,pL.rê1

ef de brjbeho.ende

n' nrel 7r(1 op hel vemêle,e. via dê

communicàLe.

n een verbetêrp nn en

de ee.ste veóeteftctres

z Jn

ee'ste en tweedelln bl geb.u kersondersteunrng
|DDL ,rr

- r .r.rlgeor(t on

oê o

e.{

dstuêdenng

wddkt
eerft Sbp is de

Na de zomervàkan!ê ztn de resultate^
rn gang

gezetA{s

samen8evoegd. De

.e .en'ng belea le

ffiom'ijnm

seryicêtimagedenl

êo pêÍ

(€m iin @6te

vera.twoorde lke nrcdewerkers aang6teld om mddingen snellêrop te kunM 16ren,
DàÀrnàrst i5 op de achter3rcnd gewerk aan dê rnnchtjng van êen zelf*rvrcepórbà1, d*
,doÍdt begn 2020 bschikbatrgesteld
ln samengprak md de accountmanagersvff de deelnfiers
vtrn 20

l9 de drensrveÍlenrngsovereenkoffi met prcduden

is

n

de

&eede helft

en dienstencataiogus

On

.-r viLenornen dangepdn. ln leMhillende s6$es z,in de dorumenlen een ssk dudeliiker
en leêsbaardergenrakt

en

rn

de €ruicêoormen is

hdnieee

mbÈeniveau opgênómg

voo,2020

Aekendnraking
Om lê komen tot een ta.spn, ànte'e

over he

bekendmik ng opgezet.Voor bekêndnlrkrng

d s onder

af derc de wet eleklon6che

ICT NML '/erplch! om bes u(en en
ve.orden ngen Net tu,,d iche conseqlenfes le pLb ceren op ove.hed.nl ln 2019 É eêf
conunct àÍgeslotên om p!b ciL e op ovehe d.n te .eal seÍen.Tevens s een aanv.aag

om CT Nl'11 op le nemefl n hêt

rnged end

"ervàchl

rs

NIÍL en om daa.me roens
op .rhl,ngvdn mogelijke 1eL^e GP êr n dê €gio
u t de opdchlng van ICT

een drà.riboekÈ creêren

vooÍde

blàd gemeênschrppeltke regê ngen. De

ng 6 dat ICT NML e nde van het eeí ste kyjartaàl vàn 2020

waa.ni pubh.àt

Op lezoek van het bê{uur s êên evaluate 8eh@den over dê opnchtng van lCÍ Nl}íL
als Cemeenschappelijk Regehne (GR). Doei vao dee evrluatie w3 om lenng te &l..ken

opgenomef

s.

e paatq krn v nden.

Nra{ he! e!ê.en vnn een bld,a8e aan de gemeente jke p.ojecten en het p,og.ammà
ICI Nl'íL 2.0 zïi ef n 20 9 eef nàfLn projêcten onder 5uperv6 ê vnn ICT NtrL
!{gevoe,d Zo

is

de

íys eke

WF! ,.fr a5! uctuL. van de deehe.rende gemeenlen en
s ge{art met het ng.er€. van de database onrgev,ng

ICT NML veNàrgen. ln 2019

O.acle

I 2.

Eên deel van de applcat es

Daa, naàst rs een

íarl

6

naa.

nmrdd els naa. de nieuv,e omger ng gem gÍee.d.

genraàkl mêt hêt uiíàseren vàn de nog rc$er€nde

W,ndors

2008

ln 2019 s de h!!rolercenkomst vàn ICT NML opn,eulv bêkekên en s beslolen
om een nreuwe huurolereenkonÉt ann le gaan voo. de huLr van een

elige

n de

oude àmbàchEschool vin de gemeente RoeÍmo.d .an de CodsweerdeÉt.aat.Te,
loorbe.e'drng op de verh! zrng s een protect opgestnÍ t om de ve,hu z,.g en ,.ncht ng te

Potentiële toctredcÍs
Mel de genreente Leudal is een samenwe, kingsana tse opgeíeld en een ofierte
ufgewe.kt D[ gedl ook voo. de genreenLê BerBen.Voor dê gemeenle Bergen i5 een
CISO d en\l opgezet en ngêvuld vànu ! ICT NML
gesloten om de werkplek

nn.hhg le

líet

EC Ceo is een over€enkomst

Í€àLsêrcn vnn! t ICT NHL.
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..GROTE DROME,N

BEGINNEN KLEIN''
AlsíunctioneelbeheerderTOPdeskbinnen CTNllLbeoikveraotwoordelijkvoordebeschikbaarheid
van een stabiel en gebruiksvriende|jk incident management syíeem.

l'letTOPdesk zorgen we er voor

dat àlle prccessen goed verlopen en dat eventuele verstonngen zo snel mogelijk in beeld zijn
en kunnen worden verholpen.
Daà.nàà!t kunoen vràTOPdesk !ragen en opme, kingen gesteld .r'/oÍden, kunnen er Í?chren
ai ngev,"agd wo

r

def en

be(e

ngen

ge p

aaat v?oden

TOPdesk s orze dàtabare dre

\

ln

TOPdesk regts!.e,€. v/e w e

veroek en hoê het opgeost s.
he! zênuwcen! um vor nn Het moo e aanTOPdesk s dàt

erconràct opf€emt. w<la.looa vràt de status

van het

êBêniJk edercen b nnen de deehemende gemeenten en b nnên ICT NML te maken heeit
oí

kr

lgt

net het s/neem. Dtrl betekent dtrt er vele
o€a. sere.
u[ lwee delÊf

type gebrLrkers zJn en dat v/e het

voo.

àl dre gebrurkers zo goêd mogellk

S,mpeweg bestaat het sysleem

de Sêlisêrvi.epo.tal (vooÍ ,edercen toeganke lk)

het behandelàarsgedee

te (voo. applica!ebeheerde,5. I adÍseuÍs en lCT,medewe.kers)

Geduld is eên schone zaak
Bt m ln {a.l rn 20 I 9 stapte,k op

een gepar kee.de re,n. Er wrs

à êen

ha Í jaar gêên

behee.der voo.TOPdesk ên dê ve.sie d e ,n gebr u,k was. kwam urt 2015. De leveran.,er
zou stoppen nret de o.de.steuning en d.rarnreê kwàm dê brurkbaa.hed van het

st*eem

onder druk MJn êerne opdrncht wàs het veJo,euwen vaf hel sfrleem. ln 2019 z!n wê

olergeiapt

dil bêtekende dat we nra. eist nege. rcle.ses
kanl van het s){eem verandêrde er we nig, waanioo,

naaí een n,euwe ve.se.

hebbên overgeíagen.Ann de voor

eef g.ool deel

van de gêbrurkers nret veel merkte van de vern euw ng. Dê grootste

veranderi.gen zaren met name aan de nchtezlde van het syneem

Eén uníforme
UniÍormiteit oÍ maatuerk
De verschillende deelnemers hebben allemaal hun

e gen processen.

tool,woorbij

werkwtrên ef

per deelnemer

voo, keurcn. ze gebru ken àndeÈ zÀaksystemen en àppLcàties D,t heeÍt rnvoed op het

werken nTOPdesk ln 2019 hebben we gezo.gd dal we één un,forme too gebru ken.
v/trnrJ_ pe,

:nrdli

d 1

d!.ir.,f:r !p.ciÍl!('!erte!, k!nrtlr \orJc^ ng.í:l{1. -'ríor

.ffi.lente-is cn la3.ie ko{e- nr.l

7trh

.| ai1. Voll.d

ledere deelnemer heelt wensen en p.ocessen die

un ek

q r,nifor m

\vrr
.,-lc. uto:

hct kin.

nr

,i

zin voor die organisat e.

B

$l*-

kunnen worden

n.en

de hurd,ge veÉie vanTOPdesk wÀàrmee koppelngen moge tk zj. tussen verschillende
ver s es voo r ede rc gemee nte. É dr t àllenràr mogel I k en Srotendeels nger ich t.

furctioaeel beheerder

e.

speci!'ieke wensen

ingesteld

JllJl:

Á
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Grootste uitdaging 2019

Blik vooruit

Bl mtjn slart in lànuai moesl rk wennen aan de nreuwê omgevrng. De stap vànuit het
bed.y'seven wàs g,oot, mede vànwege de vele betrokkff p.1.LJen. D t zorgdê voor êen

en nrerken alle gebru,kers de ve.nieuwng.Gíool voordeel is dàl meld,ngen gemakkeltker

langer beslurtvornlrngs en keuzeproces. H erdoor duuÍde
de rmplenlenrale kon

{àrten. ln auguíus

het

n m jn beev,ng làng voordàt

was het zove. Tot d e lJd

'estre

ml

nrêts nnders

dan op de wrnkel paslen en beklken hoe we de verandênngen ,ouden kunnen gaan

ln 2020 gààf we nogmaàls vêrnieuwen

D[ keêrzá

drt ook aàn de voorkan! z chtbaa,

v àTOPdesk gednan kunnên wor'den Voor dê geb.!rkers

zln

koff! er één toegankêlïk rysteem

veííor ngen te melden, vmgen le íellen be{e ngen te plàatsen én.dààrin confn!ê
:e\tdtu5le!olgetrri. UPderk\!o11lhel(€nlrdleplft.war,llorrv/eerílírè-Le ku ne'
we' ken en onze k anten beter van dren{ ku nnen z n. Daàrn.àsl k.lgen we ,nz chl n aar d
van !ngen en vêrstoàrgen wniÍtoorwe pro-acleÍaàn de slàg kunnen ên dê kwnhte(
om

I

Nieuwe êne18iê
lk heb geleerd geduldrg te z!n.Cêlukkig belekên! deze gedegen voorberÊrd ngsper ode dal
:r-ke 5tappen ilrake-. Dt ko -t (nede doo. !e rtart varl Rr.l,an en
we riu
looJl. ri eu./r'i
manager dre er nrmen met dê resl van hel IYT en de medewerkers voor zoÍgden dar

ln de nreuwe TOPdesk om8eving wodên v.lnaí 2020 ook àlle d ensten gepresenteerd

er nreowe ene.ge Sing stromen. Er ontstond rurmte voo.v6 e en duíom te veraade.en.
Het ver!ouwen dai de deelnenlers Ln hen ên onze organLsà[e gavên, markle dàl wê

en utgelegd.Je kunl rls gebru,ke. màkke tk ie weg v nden. hÀnd eid,rgen en
gebru kêrín{rucles vinden en v.agen ste en oÍbehoeítes kenbaa. maken.TOPdesk

daàdkr.chrg nappen konden maken.

Uitlêg binnen handberelk

dur dé

rnSang

llrrn

tct

gedurende het hele jadr

-

.WEËF

wordt

vooralle ICT gercàteeÍde zaken en de etaage van onze d,eo{ve, len ng.

We sta.ten met dê nrêuwe onrgevrng n de loop vàn het eerste kwa.laàl ên bouwen
u

d{

r

Jcroew Kretcrs

ffi;Bf.s#$

llr,'r,,rrcr.*

ïtr
rI
lnm ddels !s mede met behu p vanTOPdesk de ,ndehng van de teams en de lverkvooraàd

ges! uctu.eed, waa.doo. er duLde lkherd s wat ervan ,edereen veMarhl wordL Er,s
bovendren goed inzicht in de werbamheden ên wat er is gercalsÊerd D( geeft ru{
en

verrouwen aaf de medewerkers

en draàgt

bt

aàn de teamsp

rt.

lnbreng vanurt de

medewerkers wo.dl gewaardeetu, kennis wordl gedêeld êf dat maakt dà! we samen
sleeds gterkerwolden.
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KENGETALLEN
S M A RT

en ziektevenuim

"",o,nr"n,,ulizisinren
Gêrealiseêrde wijzlSlngen in 2019
ln 2019 hebben we 2.875 wiiz8ngen 8erêaliseerd:

Aantal meldingen 2O19
tqtaal aantal meldingen 32.515

Áontol uítgevoerde wljzí glngen

Ëindtotaal
tta,

l]00

Diênsten/Systêêmlnrl<htlng

H.tdwddoob.ulkoBlpps.f lur

209

I

ICT NML
Opsntlohéél bohc€t

6
98t

Ziêktevezuim
ICT NML

rs een gezonde

a€anisatE. Het ziekteveuoim bij ICT NML over 2019

s 2,9%. Hêt gemiddelde percentage bij de

r(frdil

.&ídcrq

.Mon{oriq,tí*ryi..|}esl

.lclfíoMh

rldtgcrc*afitrrd

ove$eid in 2018 was

5,6%.

Naar ve&achting kende de ovefied een ve.gellkbaar vezurmpercentage rn 2019.
ICT

NflL kent

dus

en

bedurdend lagerveaurmperrenhge.

A.ntal meldingen 2O19
totaal aantal meldingen 32.515

t@
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Ruud jacobs is sinds september 20 I 9 accountmanager bij GemeenteVenlo en vanuit die

t,

-n

kennis

"

rol maakte hij

met ICT Ni\'lL en de dienstverlening. En hoewel de ervaringen van Ruud met de samenwerking

nog gebaseerd zijn op een krap halfjaar blikt hij graag terug op de kennismaking en ervaringen in 20 I 9.

lk ben musrcus v.rn beroep en daarnaas! accountmanager

geweeí

in de med aweJeld

Bij mïn over stap naar gemeenteVenlo maàktê rk bewusl de kêuze om de medra te

ve..uilen voor de overheid lkwas op zoek naar een neuwe uitdagng ak ac.ountmanager
waa.n rk mrnder rcistjd had en minder krlomêtêrs zou nJden. Vra mlln nelweÁ ben !k
bt gemeenteVenlo terechl gekomen en a snel we'd de wereld van dê

lCï

binnen de

ove'ned mlln we,€ld. lk v nd het een hele verslÀndige keuze om snmen te werken om
:lle utdiignJcn op

hit ecbr.d latr lC rin tc pikken.Zo k-fncil se I oí{drn r':f

schààlgrcotte en borgen we voJdoende actue e kennis en expertrse. De meeMàà.dê zrt
in min ogen

rn

hel leit dat er een gespecralseerde

o€ànisat e *aat de gemeenten en

gebrurkers ondersteunt nlet meer ICT kenn,s dan mogellk 6 br.nen dê egên formàle van
een zellstànd gê gemeente.

AÍgelopen maanden heb k persoonlïk erva.en dat ergeen aístand

is tussen

ICT NML ên

nlln rol

haàr Ceelnemers. Het maaktvoo.

krtgt. je kunt allês vragen en voorne

len,

als accountmanager nrel uit met wie je te màken
je wo rdt gehoo, d. er wordt meeSedacht én men

zoEt

dat dê vr?ag op de luste plaab terecht koml Bovendren rs men in slaat om op zoek
tê gaan naàf de vÈag achler de !raa8. ook de samenwerkng met dê ácco!ntmanàgers

vàn de andere deelnemers ve.loopt pnma. Samen hebben we blvooÍbeeld de SLA

cpge(eld

en de dien*veilen,n(sovereenkomsl

6ioois!! ,rrindailrtg

,,r

l!

s

en financiale a'lpràkên gemaalt,

|?

De verandenngen in de eerne- en tweêdelinsondersteuning zln zeer posireí Net

al een

ervar ng ook co egàs met €en laogere hrslone 2!n zêe. pos( ef.Wanneer te
nu êen probleêm meldt, wo,dt je goed Beholpen, mer streelt naà. een dire.te oplossrng.
mïn

e gen

lYocht dàt onverhoopl nret kunnen, dan zo.gt men rcor goede opvolging. De werkwíze
die in 201 9 werd lngevoerd dfaagi daar zeer zeker aan bt.
Daàrn.rast raakl de oveBang nÀarWindows

I

0 onze oryanrsade. lo 20 l9 nog vooral her

ieam lnformatemanàgement,vanaídtr jaar ook onze gebruikeE. De overgang is exka
groot. doodàt hel samenvall met de ove'Bang van een ààntal belangrjke kernappl.ares
dLe

doorgemeenten gebrurkt wo.den. Upgràden van deze kernapphcaties

gemee.ten lang uitge*eld,waardoor

is

door de

nu alles samenvalt.
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nnen gemeente Vênlo gÀan we zeli de

adople

bJ de gebruikers vêuorgen. Geluklxg

zorgl ICT NlvlL voor alle benod gde docLmenta!ê en onderíeuning. Heel preug dat he!
Team lníormàrevoor?ening kan rekeren op oplnrale onder{eunrng en dat we kunnen

proÍ;icreil va. ce lesioilr
zo soepel mo8êltke

lk

lcar

ne!

b;i

à.de'! ir:{ilncrLers.Zo rcr?en we

h.op d:t we in 2020 i"

zjn .m eÍl.rênrer Ên gemakkeJiker i! kunnen werke.
Dàrbi hoop rk dat er meer duidehtkhed komt voor

etaat

in een ergentiidse omgeving.

gebruikero war taken en verantwoordelil..leden

lnfomalevoozenrng He! komt
wondl

4,nto

saftren voor een

oveÍíaq

lCï NML verdrent

nu te vaak

zijn van ICT NML en wàt van hetTeam

voo.

dàt als hêt mis

ge! te eenzldrg geween

deze duideitkheid,waaóiJ gemak eo optimàle andersteuning

voorde Seb.uiker unerard

her

alleóelmgnjkte

É.

1

A

fà
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RESULTAAT PROGRAMMA

ICT NML 2.0

Wat

ICT NML 2.0 is een ambitieus programma gericht op het warmaken van de visie van ICT NML.

iQ,

Waarmaken van ambities begint met het op orde hebben van de basis.Voor ICT NML is dat
zorgen dat de automatisering van haar deelnemers goed, veilig, efÍiciënt, klanflriendelijk, ílexibel
en goed beheersbaar

ter beschikking

is

voor die deelnemers.

En

dat ICT NML er klaar voor is

Pfoject -fe!tonrgevinS
Het prclect te*omgev n8 omvàl de onderdelen storage, serue's, teíomgevinS
en de hennnchting van dê backup-omgev,ng

ln 2019

rs de sto.age,

se.ve.s en

de her nrichtng van de backup omgeving opgeleve,d en rn productre genomen.
Het àutomrlisch opbouwên van dê testómgeMng gebeL.d mddeh áLtomàlon en d t

- l02l do:rontwkkeld

v/crdt

om nieuwe deelnemers te veryelkomen en nieuwe ambities te realiseren.

Ls er Lw 201-9 gereaLLseerd,Z

en der-nt e'opgelelerd.

Automation
:r

\

iïqur

-,.

O
í')

.

lr.

r':ri

,.:a

'.... alC.-fiil

^ È1.
_:,.,,r,

-:r

f.ir.
!

jii

:,;L'!.,:jrii:

ldentity management
urr J,(rber1..,Lrvc,delLur: rrr-n n'^,:r6A..J.c

.._.r..1

:L':

-.

Ptss,o o Peset e. lde^!t/ & ÁLLess ma.dSere qe l
'Servrce Password is rn 20 B opSeleverd mail bleek,n de prakrjk nre! gebru,kvÍendeiijk te
werken en werd daà.om rrnuwellks gebru kL De oplossirg rs ondêrde loep genomen en

i

roppe lg, Sel' 5e ,

n

)

s

noodzakef L

l

9 opnieu

ce

{ ielnrplemeftee i. Da:r^ aai s ce Oíl.el 65 l..oppel ng opg,"l -"ver
o- ak gemeele iebru,kre kunnen g,a- maken van Oííce 165.

lYet ldeolty & Access Mànàgêment (lAM)
geautomalrseeJd

wodl hel mogeljk

dê7ê

gem.ràkt onr

ac(oonts aan le màken en te veMrjder en. Hei lAl'4 syÍeem zorgt eryoor

datdegehelêlevenscyclusvan

d€nUe[enenàccountsonderconlllekomtenbl!Ítop

een geaulomatiseerde mànrer Het lAlY'sysreem,s gekoppeld aan de HR|'1-syslemen
van de dee nemeÉ. ln 20 I 9 rs er één gemeente daadwerkeljk gestart met lAl'1. ln 2020

worden de oveÍgê gemeenlen aangesloten.

'fl

BIG Compliancy

,

Her prolect BIC Compirancy is een prolecr s,aarbinnen we borgen dàt ICT
NML àlle relevante maatregelen op het krrern van rolormàtiebeverlg]ng

Met het prog'"mma ICT NML 2.0 wordt de nlrrs!-ucluur van de Semeenten
geha,mon seerd en tege jkertld is de rniràsruct!u' rngedcht met de lartste {and van de

privà.y neeml Een exlerne audrcr geeÍt de v€.klaring

techniek ln het p.ogrammà s het nrveau van informatiebevei|8rng veáoogd en teveos

ICT Nl'41 laten beheren loldoen aan de Eare ne lnformatiebever

worden

dvere

innovàLes

dooBevoelt. Hel progràmma omval

negen p.ojecten dre op

hun beu.t weer be*aan uit 27 deelprolecten. Meer rnformatie over ICT NML 2.0

is

te

al.

dee nemende gemeenlen voldoende bewijs dat de ondedelen

e

n rnd ere standaarten. Di!

prclect

en

Dat 6 voor de aud(orvan dê

dê

de gemêenten

rgrng

door

Gemeenten (BlG)

s in 20 I B opgeleved en ook ln 20 I 9 6 opnreuw een

TPM verkla.ins aíeeseven door ICT NML.

i

vinden op de webete van ICT NIYL.

.littnr-
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Nieuw werkplek concêpt
ICT Nl'41 heêÍt er voor getoên om een nreuw conLept 1 re

/oê€r. l,ler

hel nreure werkplekconcept is ICT Nl'41 1 \rJnt om medêwerler

s vàn

deelnemende gem€nten muimaal te Íacilterên onr op eên ve ige manier plaats en

rjd

onaíhankellk te kunnen werken. De gebrurkerwil zijn gegêvens altrjd kunnen nàdplegen,
lieÍst op een appa'àat naar ztn keuze.

Door nieuwe technoloEsche

mrddelen

ir tê zelren

,ê.

Lil

Security Operations Center (SOC)
Het prcjecl SOC

is

voornamelilk een rntern gericht proje(t waa'bij op

securitygebied lools en procedures woden gelhplementeerd die eraan

bldragen dat ons platío'm veil
gevareo vàn
geproÍessiona

I

rs

voor de gevaren van butenalalrook voor de

hnnenuil Hierb, ztn de

volgende onderdelen gehplementeerd

olverder

seerd rn 20191

wil ICT Nl4L he! spanningsveld tussen lunctionairtei ên inÍormatieveilgherd verkleinen.
Te.hnÉche inrlchhg bhjft ten slote ondergeschikt aan de functon€le behoeíte. Door
de nreuwe technologsche mogeltkheden àf te stemmen op de luncronele wens van
de gemeente(n), kunnen we een concêpt op mÀa! annbreden.

Dll project besbat

:6: xeattn i Capacity Honiroring

utr de

Beíaande tooh ztn ve.vrngen door een eenduidrge set vàn gercedschàppen dre

ondedelên: Fysêke werkplek.Vrrruele werkplek en Mobile Devre lYanàgement.
ln 20 l9 zln de iysieke werkplekkên vêrvansen doo. IGEL cIlents. De
werkplekken inclueefsoÍiwa'e

n

:pe. fietr zijn ontrvrkkeld voor het ICT NitlL platíom

euwe vrtuele

wriualisare enWorkspacê Onê ztn ui[gerold bt de

iÊl rysiete netuert(teveitiging

gemeenten NedeMeerl enWeert. ln het eerste kwartaal van 2020 volgen de gemeenten

Om te voorkomen dat nret geautorseede laptops oíanderc apparaten Íyeek

Roemond enVenlo. Ook de urtrol van de mobie e virt!€le werkolek vóor álle dêelnem-.rs

op hel netwÊrk worden aangeslolen s Cleaipass

v ndr plaàrs ln 2020.

j6l

ICT N!lLTenant

'E

rs

l'let hel

rn drenil

!eden

van de medewerkers

b! ICT NML

B aÍscherd

Senomen vàn de oude werkomgeving van de gemeenlen.Voor ICT

NML

een eigen omgevng 8êbouwd dle bestaat urt een ergenWrndows ForcsUDonrern,

Exchange oplo$in8 en

we*plek. ln 2019

is deze omg€vrn8 rn producfe genomen.

I'licrosegmentatie & netwerk

'iY

als beveilrgingssoÍtwtrrc

gelhplemenlee.d.

L{

-oudl

l. drt rc!gc

aantal dee nemers weÉen RSA tokens gêbru kt om vel 8 le kunnen
inloggen van een anderc locatie dan het eigen kàntoor Deze zitn vervàngen

door soltwàÍê tokens. Deze so(ware rokens zjn goedkopêr ln gebrurk en revêns

Rtr
1l'"

gebrurksvdendelrlker

:6'rnt"t-un.gu*unr

E. É ge{art met hel segmenteren op het netwerk door middel van

Ínr.r.scgrnc[rt]c.

m,ttir".t..'utn"n.i."ti"
Dooreen

scracr

/j'

cigcn

ntwrll

toegewezen knjgt. Hieldoor worden vduêle sêrvers en werkplekkên aÍgeschermd van
andere vrrtuele serve.s en werplekken n drêzelÍde omSev ng.

€en van de belangntkíe taken van de ICT beheero,?a. satie s om de omgeving

voorde deeinêmers

beschrkbaar !e houden op de verligst mogêl!ke man

D t is een aóerdsrntensrel prcces. Om
gehplementeerd
beheerbare

er

dt te vergemakkêl tken s soÍtwàre

dre drt op een geautomalÈeerde,

geconloleerde en goed

wjze utvoeri.

:6i ru..t-g"n nnti'i.u,
Er is een nreuwe centrale next gen

anrv.us oplosrng gehplementeed.
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Als'rancieelgevrcenvanlC NYLen|dvanhetMl'benrkt.tt;,rrotj:p:corganisate,
op collega's, op ons als team. ln het ee.de zelfíandrge jaar hebben we een stevrg fundament
ontw kkeld, waarop we rn 2020 en de komende jaren door kunnen bouwen.

rl, nleuwe[ng

Voor mt

b,nnen de organÈÀtie was het

prel!8 dat e. een bars

ge]egd

wasvTaàrop kverderkonbouwen.DebedrlJGvoeflngnloetuitêraardgoedveropen.de

r rratie rroc :p orne /rjr .n hrt I .fr v/.r kcn w. m.t .lil.i.le finnnriile
p.oceslen. lil 20 l9 hêbben v€el àandàcht beíeed aan het goed làten ver ope. vàn onze
bedÍ lfsvoerl.g en hebben we de rchlfgen dre door de bê{lurders zln vastge*eld
:alar iradnr

ufgewêrk!. Denk ann zaken

.1ls

de verzeke, ngspo.teleu ]e, ntery.etatiê van de

easecont'ncten. het rsrcomanrgenlentbe êid ên heidere rapportages om de voo.tgàng
en ontwrkkel ng van onze bedr !lsvoer lng goed te vo gen.Al e pÍocessen ên aÍsprÀk€n ztn

,.nrddels vrstgesteld en in 2020
;rr

!,i1

gÀ.rn

we hrer lerder mee aan de

slag.

., :,1,,',1 .f t),i ir,.',,l

We mogen mel lrcE zeggen dal we goed gepreíeed hebben n

20 I 9. We hebben êên
:Àrtàl intrnoé e mèevallers iehad en .en iinan.leel :orleÍ r erultat beharld. Dri -eell o.5 de
mogel[khe]d gegeven ons ,leer*andsve.mogen aan te vu en, zodat we .Ércoi kunnen d.a8en

We hebben gelnvêslêêJi ,n hel àànlrekken van ex! d ljdeiijke medewerker.Zo maakten
we hel mogellk om onze d enstve.ler ng op hel gewenste n,veÀ! te brêngen en te houden.
ondanks de vee vernreuwingen

dre naan de Íeguhere d,enstverenrng

Íerugktkên 6 moor, mrÀr nog lever klk

rk

vooru

I

u{gercld worden

ln 2020 gaan we onze .apportáges nog

nàuwkeurgermaken.Wew enditnleer,nteg.àaloppakkefeneenvoudrgertusêntldse
rnpportrges kunnen màken, zodal we
we

bekrJken

ol het

snel

er kunnen sturcn en rcagercn. Daaínaast wÍlen

mogelrjk 6 om onze àdmr.

strlre

nnders rn te rchten. De s! uctuu.

d,e nu gebrurkt wordt. ts vooreen orgàn,satie met de omvang van
passende.

Uteraad

lCÏ

Nl',11 n et de best

gàan we hre.brj nie! over één nacht ,js Ook g.ran we door met het

verbeteren van onze nkoop, budgetleren en contràclbehee.
Wat be!€it o.zê dreistverlen ng staan veÍrgheLd en klàntlevrcdenheid met {rp op één En
.arnr lijk r .ok de .lefinlLeve rm:lemen:rtre
?.0
';an het .ompl€te proq"anrma l:T \L
een veràntwoordeftkhe,d die 1f 2020 ààndacht vraagt.

Jlrur.

À

#\ Cnow*
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Wal

,k het allermooÈlê vrndt,

rs

dat we elkaar ak collegds hêlemaal gêvonden hebben. Na

een Periode van onduidehjkheid en onzekerheid is de chemre in de organisale goed, rs er
rust onder medewerkers en verloopt de samenwerking soepel. Het gehele team bêseÍt
dat luisteren en veMachtingen manageo belansnjk rs.Zeggen wài le doet en doen wat te
zegt, het klinkt zo simpel, maar rn peíodes van onzekerheid en hoge werkdruk v.aagt dàt
veel vàn medewerk€rs. ln 201

t

hebben we, in goede saDênwerking me! het gehele ream

en de OR rn het b,lzonder in eên hele goede sÍêer samengewerkL Een

houding met

als

pos[ietkltsche

doel een goed geoliede machine en tevreden klanten maakt dat we de

shppen hebben kunnên ze(en d,e nodig wàren lYet àls resultaai een prachtige organisàtie.

kdrvoor

dê toêkonrst.

.r. rr ..i
ln het eêrste kwartàal van 2020 verhuizen we naar de Codsweêrderstraat, een pràchrige
slap waarmee we onze organ6atie no8 veder kunnen uitbouwên. ln een hislorBch pand
van àrchitecl KuypeÉ. Een pnma loca!ê voor ICT NML om de rngêzette koers

te vervolSen.

Als organrsatie gaan we ons
drenstve.lenrng,

h 2020 n eL alleen

we gen ook aan

serLeus aan

rnzetten voor de a!tomatiserings

de

zogenaamde I laagOp bàsr vàn onze kennis ên

slag als gespreksparLoer
vra oplossrngen

voorde

vanuit de modernste

vormenvÀncomnNnrcatie eninÍormatretechnologieíelenwjonzedeelnemersrnsta!
om gêzmenljk le excelleren.
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Uitrol iGel - Fysieke werkplek

Als proiectleider bij ICT NML is het één van miln hken om te bepalen hoe we onze klanten hêt
beste kunnen helpen. Gaat het om een eenvoudige têchnische aanpassing ofgaat het verder en
gaan

we op zoek naar de vraag achter de vraag en kiezen we voor een hele nieuwe oplossing. Bii

nieuwê implementaties en grote updates werken we proiectmatig en houd ik als proiectleider
ovêrzicht over het

tohl.

Grootste uitdaSing aígelop€n iaar
De samenwerkrng en overdracht vanuil het programmà naar de operale vormde
itgelopen jáar absoluut een uitd.rging ln 20 l9 zqn deelproteclen vanlrt het p.ogranrma
op8eleverd en gelhplementeerd. Voor de .egulere organisatle betekende dat enra werk
naast de bestaande werbaamhêden. En u(eraard warcn deze vernieuwrngen
collegas n,euw. ln 201

t

hebben we veel

trrogrnifinrte;ri) nrar or!d'r5are.

andachl besleed

ook voor de

aan dê productowdrachL

Een i-lnkc klus cnr een cn

van

r-dergoed ts crgrnr:ren

en

te bo.gen.

Nieuw wêrkplekconcept
ln

201

t

hebben we ook

brj allê dee

nemende gemeenlen

1CÉL

clents gelhstalleed. Dit

betêkende een exka kastje op de iysieke werkplek exka {rcompunren en een andere
man€rvan wêrken. Hel was echieronvermrldell]komdat

de zogenaamde zerc-clienrs

niel mee. worden gemaàkl en bovendren mÀaktVMware gebrlrk van een ander dEplay

We hebben

prctocol. Na marktondenoek bleek IGEL de besre keuze en dus werd de oversbp

veel aandacht

vooóereld. Na een eersle pilot mel pos[iew etuaringen, ztn we oveEegaan tol aanschal
Toch kregen we b! implementale alsnog tê maken met een onvoouiene tegenvaller Zo

besteed aan

gdven de beeldschemrnstellngen problenlen, doordat ICEL inmiddels het nieuwe

de product-

OSI

I

had uitgeleverd.

overdracht

Sleutel tot succes
Doo.te werken met het enddoel voor

van
ogen, de g€zamen[jke

aanpak met specrahsten

én de kracht vao dê organrsale om samen een goed prcduct op

le

leveren, is de

implementatie v.rn ICEL succesvol. De hulpvaardrghed en hel teamgevoel van alle collega's
màakt

dt mogelik.Teamwor(

Íocus en werken met het einde in gedachten, dal maakt me

proSramma-

team naar
organisatiê
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Financiële samenvatting

Programmaplan

Delaarekening20l9vanlciNMl íil(nr.feenvoordelg'nrnciealreiuhaaivanatgercnd
| 45.:00. I" de iweede inancièle rappor taqe oler 20 I 9 v/aj de ;mgnose n og € 0 I .000. Het

€

I

Programma Automatisering
Vanu( de usê ICT NML

rs

het volgende geformulêerd met berekkrng !o! dr! prcgrammai

resultaat is dêrhalve lEht hoge. dàn eerder geprcgnosticeed.

"lCT
Het voordeel ontsbat voomamelijk doordàt de leàsekolten rn.denteel meêvàllen. De hogere
rncidentele pe.soneeis en lrcêntiekosten en overge kosten woden gecompenseêrd

het rcsultàal lcht hoge.

Í'4rdden Limburg (lCT
À19

NflL)

,s een

gerenommeerde lcÍ-drenstvedenêrdie

hÀÀ. ketenpartne.s

waadoor

utvall

ICT NML stelt voor om het voordelig resultaàt te storten in de àlgemene rêr€rve. Hierdoor

wordt

Noord en

zowerdê lo<ilê ovened

>
>
)

helpt te excelleren doorsnel,goed en slim gebrurk re maken van technische mogellkhedeoj

ànze! tot
maxrmaal

synergre-elÏectêni

onuorgr

een eerste stap gezet in hel opbouwen van een noodzakelijkweerstàndsvermogen, zoals

verder !{gewerkt in de parêgr"afweerslandsvermogen en r slcobeh€ersing.

ICT Nl'41 bredl in beginsel een gêmeenschàppelÍk
samenwerken

rs.

Drt

rs

ondernemerschap hoog
Zq ts êen wendbare en

aulomatiseringsplatiorm waarcp het goed

randvooMaa'delijk voorverdere drg,tale sàmenwerhng.
rn

lCÍ NML heeÍr

het vaandel.

weeóàre

dren{verlening en voorbererd

rs

organrsatie dre borg

stilLvoor

de kwalite( van

op de loekomí. Nret alleen haar ergen toekomst, maar ook op

dê tóêkomst van haàr dêêlnêmers
basJs tot samenwerken ts nee'?ezet De volgende kernwaàrden
.ns hildelen e' gedr"g:êss e,venrDlwen, een\,ou. en flexibilitetl

De

ln het jaarverslag klk€n we op pagrna

I 1

tol

en met pagrna

I

geven

duó!

nchlng aan

7 terug op wàt we bereikt

h

ebben

en hoe we dat gercalseêrd hebben.

\,vat heeft het gekost?

R.hnlng

ProÍ.mm! Autoh.tls.rlnE

8.grotlng ErFollni n€tdlní

2018

v.Echll

2019

wurrdns

wUrríng

6.314.739 5.683.351 6.70t.352

6.276.732

-175.380

275.t41

275.t4t

275.!41

275.341

450.721

o
o

R.3ult..t

0

Jllu-

-Jl[!,lr-

A
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Programma BedriiÍsvoering / overzicht overheÁd

Beleidsindlcatoren

Hêt programma Bedrífsvoering bestaat uit de PIOFACH uken, zjnde personeel

VÀnu( de 8BV (Besluit Eegroten enVerantwoordrng) is het ve.plicht om over de volgende

inlonnaticvoozienirrg

or

ga-Eilre. lirndció.,

ln hetjaarverslag kijken we op pagrna

I

iutohal

I tot en met

se,i',g, (onnnu^icatie en hu,jyeilin&

beleidsrndrcatoren

ie rapporieren:

pagrna 17 terug op wàLwe bere,kt hebb€n

en hoe we dal gerealrseerd hebben.

FÍE

Wat heeft het gekost?

FTE

P... lqIMl

Br.n

2019

0,13

IONMI

DewêdeliJle íóftêíe ln ftev.n het
amh.apparaat op peildatum 1 janu.d.

2019

31,55

lo NMI

De Fê6o.ële en mltênèb to*èn diè
veÈo.dèn zijn aan hêt f undio.êrên

h.ftdivlrr
êmh.app.í.il

ProrrmmaE.drtBE.rlni/
owEl.htov.rhnd

perl.m

R.k6nln! E.rotln! 8.trotth! nàt6nl[ rv.rshll
2018
2019 wor 2019il i 2019
i
wurltlnt wlrrLlít

v..

de

op pêlldat!m 1

jan!.d.

oryàík.ti€. Hierworden3llg

korten v.n lC NML in meegenomen
àánaetên dê kctenvan ld NML voor
755.774

513.414

Rdulhàt

729.799

13.963

'43.162.

o

o
o

o

o' "ió.sr

Sldo hn blt n!nld€n

-130.599:

-1s.59

0l

o

i

dê.pp...et3l6tên

tíx

l6 NML

v!ryangi.g oÍ

voo.dê lnh!0rv.n 3pêclálklen mêt

-130.5S
4và.totàla lártèn

2019

7tÁ IqNML

De koste. dies.m€nh.nger

íuring

Ovêrzicht heíÍihgVennoots€hapsbelasting
ICT Nl,lL heen geen raminS opgenomen voorvennootschapsbelasting Over 20lB

velleí-

De i.huur voor tijd€lijte

rs

mètdê

en ondêEteunjng van dè

aan8tte

gedaan voor een nrhrl-bedra&

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Voor

lCï Nl4L

zijn de algemene dekkingsmrddelen

niet van loepàssing

Ovêrzicht oovoorzien
ICT NML heeÍt een post onvooÊien opgenomen van

€

L00O Deze post is te laag

om de

onvoorziêne koslen rntegraal te boeken. Deódve is eryoorgekozen onvooÊienê uitgàven
integraal te boeken en toe

le lichten binnen het progràmma

42

-.i,l,lJJL

A

CrCIwe
Looskade 17

ï1ff{'Tvfi:,vt'iï1,
wwril/.

o,

(iïv,'c - fcsd *r*;'. nl

ParagraÍen

Rríco:

to€passin8Voo. de paraSraàfbedrliÍsvoe|ng wordt veMezen naar het

een gebeurtents met een eífect

op het

behalen van jê doelstel[ngen.

ervoor dat hei gaat over een mogeltke gebeurte.is. Ak hêt zeker É dat een gebeurtenrs zrch
voordoet

p.ogramma Bedr!Ísvoering / ovezcht oveóead.

van

Palagráaí weerstandsvermogen

hns op

Bt een .srco gaàt het om de krns op het op! eden van een gebeurtens. Het wooÍd kans zorgl

Voor ICT NML zln de pa'àgfàÍen weer*andsvermogên en rsrcobehêêrs ng en de
t€asurlparagraaívan

de

rs het geen

nsico meer De mogelijke gebeurten6 heeit 8elolgen voor het behalên
als niet f,nancieel /an aard zj".

.e doê,íellngen. Deze:êvolger kunnen z;rel finan:ieel

en risicobeheersing
l"let het toêpassen van trsrconunàgement slreeÍl ICT NML de volgende doelstelhngen nai

Rlslcomanagementbeleid

vastSesteld
Aandacht voor.iscomanagemenl beíaat J
echtêr

{erk

gegroerd.

D(

rs

gerurme !td. De aÍgelopen

jaen

is

de aandacht

onder meer ook rngegeven door de nod ge schandalen dre er

zjn gewee* bij beursgenoieede ondememrngen en

als een

re.lcle daarop het opstellen

van

codes rn diverse ànden. Ove'ie dsorgan sàties hebben daarb, nog eên extra impuls
doordat,n het Beslu t 8eg.otin8 enVeràniwoordrng (88V) als ers rs opgenomen
rsl:. r fina-ric:l nrc.tê^ ,.rd.n tel@rnrrÍceclj e^ d11 op basi! daararn de benodi:dc

>
>
>

dat

weerstandscapacitêt moel worden bepaald.Tenslotte

heeÍt de kredrercdes van 2008 de

drscuslrê rcndom risicomanagemenl een nieuwe rmpuls gegeven. Het bestuur van ICT NIYL

)
>
>
>

Rigicomanagement

Om
gaan.

kansen

le

zoqdragen voorde continulteit van de dien{verlening
oeheerser uan prccÊ9(er In de orgànrsàUe:
het maken vÀn veranlwoorde keuzes mel betrekkrng tot hêt al dàn niet nenren van nsicosl
voldoen ààn de weneljke vercistên omlren! het weeEhndsve.mogen

ur! de Eeslut

beg.olng en verantwoord,ng (BW):

heeÍt het nsicomànagementbeleid ernd 2019 vastgesteld.

Rscos beschouwen we net

hêt inzlchre jk mrken van de rÀrcos dre de OrganÉatie loopti
zor3dragendàLrtsrcoszoweinrgmogel,lkelíecthebbênopdeurtvoerinSvanbeíÀand
bêleid en voouienrngenl

governance
gekregen

het sturen op rlgcosi

àls rêc ne8ale6 dat zoveel moge|lk moet wordên urtgebanoen.

>
>

.Ácobewusurjn van (medewerkêrs van) de orSan,sate stimuleren en vergroteni
optimaliteren van de rislcokoíen (koíen van píÈventie,vezêkenngsprem es ên êrgeo
schàdes).

gaal om hêt regnenren van gevaren en om het reahsercn van hnsen.

rcáliseren moet in kaàrt worden gebrachr wai êrevêntueel mis kàn

Ondememen

1s

ffico nemenl Het

gaat

eiom de

RislcomanagementProces

nsicos goed in kàarl te brengen,

beheersmaalrêgelen te nemen en bl de u,tvoe.rng goed vinger aan d€ poh te holden.We

is het

Het risrcomanàgementprcceg

conhue

proces van .isicos rn beeld kr,lgen,

bepêrken ons daaóij nret Àlleen lot de eigeo omgeving en organràle maar kitken ook nàar de

Av?nlfi.eren en atu/egen ofen vrelke be"ê€r\maalregelen ergenomen moeten worden.

enerne

Het doorlopen van het nsicomanagementproces

kant

om8ev,ng. Daarmee

zil de mate waarin

wordt ook duidellk dat er

aan nsrconranagement

een politieke

doet

risrcos worden genomen rs een poltieke afweging En wat Je ook

natuurl lk gaal er wel eens ret5 mis en dat rs ook niet uit te bàonen.Ah le er goed
vooóered kun je ook goed reageren.

op bent

Hel

is dus

het !trvoeren van een flscoanàlyse.

kàn per or8anrsatieonderdeel

ns!comanagemenlprocês

oÍ project worden doodopên

Het rÈicomanagementproces beslaat
bcoorlchng. Íwcgcn al tcr n rl ev.n, " (voercr i

en het kan zo vaak worden doodopen als men wenst.

uit dc ildpprr conlext,

den

hl :il

re, analysc cn

a

beheeEs!ategre en evaluatre,

lCÍ NML wrl rÉicomanagement or€anisatiebreed toepassen.Om d[ te doen

is her bêlangnjk

dal de doelstel|n8en vàn rrecomana8emen! en de kaders wàaóinnen ísrcomanagement

zrch

afspeelL duidelik zijn. Dêze kàders zrtn opgenomen n he! rÈi.omanagementbeleid.

Alvorens hrerop in le gaàn is het van belanS twee kembegrippen toe te hchten. Dit zïn de
begrippc. ris(onrrnaiêment

e' fisl.o.:r7rjn vcrs:iillendc dcfiniticsvan risromanagc-e-t c:

er"f,tr

-'il

p

-_.,

uórilroeteib
Col|mnlca0é

risico mogehjL

ICI NÀl[ honteen de voigendê dêÍinliesi
Rrgcomanagementi

cod"*t

het continu en systematsch door6pen vao de organisÀtie en zijn aclviteten

op ísico's om op basis hieNan bewust nsicos te nemen, de kans op .,slco's le ve.kle nen of dê
gevolgen ervan te beperken.

*##[&
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ldentlíi.rtie ri3i<ol

Risicoicorê

ln derc íase woraen zlle potentiêle ri:icos ;etde^tiíjí€erd. Hieó4 vàlt te denken aan een b.€ed
scala aan soorlen nsrcos, zoàls milleurisicog, aansprakeljkheidsrÉlcos,
mateiële ris(os, etc.

lYet behulp van de nsrcoscore kunnen nsrcoi worden geprioriteerd en wordt ,nzrch(ehjk welke
dsicos de grcotste invloed hêbben op hel rêalÈe.en van de doelslêllngen. De nsicoscore

wordl

lCÏ NML kre{ ervoor om de isrcos

van ondeaut de organrsatie

ner boven te

(boltom-up bênadering). Deze benadering zoigt eNoor dal de .isrcos op teamnrveàu worden

Dt

benoemd.

rs

bepaald

door de

klassen vàn kàns en gevolg te vermenrgvuldrgen

volgens ondersuànde

laten komen
RisiaosaoÍê = kons xgevo,g

een praklsche benadeíng omdat nsrcos op deze manier wodên benoemd

doordê8enên dre dagelÍks het werk u{voeren waàrin de.lsicos zich kunnen vooldoen.

Als hulpmrddêl brj de u{voering van dsrcomanagement
.ir.omanagemenlinformal

hel
worc:n gededifcee'd v/ordên

maakt ICT NML gebru,k van

esyrreem NARIS. Alle r6ico

'

die

Analyse ên beoordêllng rislco'i

mel btbehorcnde kans €n gevolSklàssen opgenomen ,n NARIS. Het systeem wordt gebrurkt

Na het in kàarl brengen van dê nsrco's klnnen dêze geanalyseerd worden. De analyse bestaàt

\el berclener

u(

een rnschatlnS van de kans dat een gebeurtenrs optreedt.

wat de gevoigen van het optreden van het
beoo ïleling

,oden

.isro

waàóï

ievens

wortt

bj

I.

aanSeSeven

kunnen ziln. ln de prccesshp analysê en

qeLranlficeerï. Deze Ávannficer in? gebeurl op bas;s va.
BÍbeoode[ngwodtgekekennaàrdekwahte[uníormilei!en

d€ risicos r.,s

dehernagenoemdeklassen.

vdn de berod gdê weê^l.r.dq,rpr(.1ê

vollediqhe d van het dsicoproÍel.

lnvêntari$tie Ísico's
Binnen ICT Nl'íL zijn de rilcos

rn beeld gebrachL

vervolgens aangegeven wai de knns

r

ConÍorm het vastge*elde beleid

is

dat een neco zich vooi-doet en wàt het mogeljk

'nanciêel eííêd rs. Uiteindeliik aln deze inschati-gen brnnen hEt MT e. me1 de rpdrachlgevers
Setoetst en reéel bevonden.

Kans
Voor de beoordelng van de hns woden v!íklassên gebrurkt. Het reÍerenrebeeld dat
genoemd

stàalwodl gebruikt

Klassa

als hulpmiddel

Refer€ntiebeeld

bi

Percentage

<oflxpsl0jd
x per 5 l0 jaar

r04
30.Á

I

lxper2-5jad

5@6

I

tffÁ

lx per

eól

2jaà.
lx pe.jtr oí >

De volgende risico's ziin gêirdentiíi.eerd:

heL bepal€n van de kans.

1

Diefstal eh fraud€

2
3

L.ngdurig

9eÁ

1x

ziekteverzuim

p.í 5-

1x per

2-

10 iáar

€

Sjaar

€ 100.ooo

50.om

lnbÍêuk op
informati€bêveiliginB

lx per 1- 2jaar

€

50.@0

opl€idingsnivêau

1x per

1-

jaár

€

10-ooo

1r per

1- 2jaar

en

2

veÍand€ru€rmogên

Gevolg
Voor alle hsicos v/crdt nag€gaa" oí :€ze Íinanciële Sevclg:n met

z ch

mee.rengen. Daarnaalt

is het mogehjk dat een gebeurtenÈ gevolgen heeÍt voor het rmago van de organisatie. Er

mogehjk Voorde beoodelng van dê
fin:nciób ge,olge" va- ecn ri5i(o worlen dc volgehde 4a*cn rnct bijbehorcndc bandbrcedtcs
zrjn ook gebeurtenissen mel enkel rmagogevolgen

5

€ 30-m

contractèn

6

AÍschêid

7

tangduíige uitual

jaar

nênenpêÍron€êl 1xpêrS-10
ICT
lx p€r5- 10jerr

€ 1SO.000
€ 200.000

rystamên

gehanteerdi

x

€
€

<

€

25.m0

2s.000<x<€100000
t00.000 <

x <€

250.000

€250.000<x<€500.000
€ 500.000 <

x

.lrJl-

-,iJJuJr

A

Cncwe
Looslíacle 1/
rin,at fD Roermond

re!

,

vd\,vrÁJ.

(Ffu(u sr ór +t
K
oi ii
l,-:elci+ rc.l.
".c"

nl

Dit lat dê volgende risicokait zien:

l) Diefsblenfraude

€50000

lxpers-lojar

Financieel

D,elslàl en [raude kan alud voorkomen. ICT NML zorgl in haar procedures en dchtlunen
(waaronder functeschedng) dat de kans

d( punt

h

een re*nsico dat elke o€anrsatie

wodt

ercp

gemrnrmalseerd.

Toch bh]Ít er op

€ 5m.000

Netto
<

r

ioopl

2) tangdungziekewzuim

€ 100.000

€250.000<r<€500.000

lxper2-5jd

Vanurt hel HRl4 bêleLd wordt zoBvuldig omgegaan met pe.soneel. Desondanks

6

{1m.000<Í<€250.000

angdungzrektevezu;m een dsico dat elke organisatie loopl Regulier zjektewuuim
is opgenom€n in de beSronog maar er É Seen budget opSenomen voor làngdung

zekeveuoim. Defidvê wodr h€r

eên nsico gelopen.

3) lnbreukopinfomatiebêveiliging

€25.000<r<€100.000

€50.000

lxpe. l-?ier

Hel drelgingslandsch.rp is de laatste taren veranded. Erwordt conlnu geprobeerd in
systemen binnen ie dringen. Aanvallen ziln vaak deskundrgervan ààn. ICT NflL heêÍl êen

r<

cybersecurily vezekeong samen met de deelnemende gemeenten. Degondanks blift er
een rcstrisrco waar reken ng mee moel woden gehouden (zie ookT langdurige uilval

4) Opleidingsniwauen€nndeMmogsmedMrkffi € 10000
Permanente

opleidini en íleÍb lÊeit van medewerkerr

15

lxperl -2iM
ICI

Medewerkers kriSen alre kansen om hrer rn b{ le blivên en h€tuoor is opleidrngsbudget
beschrkbàar Toch bllven .isi.ob

exper!se noodakelijk

5)

ranwsrg dat er

rncidenten gebeuren waarvoor meer

€

30000

I

x per

I - 2 jad

en zet inkoopàdvtseux rn brj het aangan vrn

contracten. Desondank kunnen er zowel tijdens de aanbe{edrng als tidens de uitvoering
van een contàcl vêrs{hillen ,n mening onlstaan. lnd,en dit zrch voordoet is exlraluddEche

50%

70%

909(

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvemogen bestaat

!il

de relatie lussên de weer{andscàpactreil en alle nsrcos

waàrvoorgeen maaregelen zrjn getroíIen en die van materèle belekenis kunnen zijn in relalie
i

oi de Íinancicle posite. Drl

ver

bdnd

i5

Ír : ndc[trande

nguur sch

i ilrllch

vJeerle! ever.

Risico s

Wee6tandsapaciteit

@ss

@o*t

@,!.t

@elr

Wso
@"

ondersteuning noodzakêliL
nemen

30%

is.

Ju.idish Íjsico rcndom contraden
ICT N14L hanteed een aànbest€dingsbeleid

6) Afsheid

10%

Kanj

lCÏ

noodza<elt< binnen de

€ 25.000

II
II
II
II
NI

peÊoneel

€ 150.000

lx pe.5 - loje.

Ondanks dat er zorgvuldig met het personeel wordi omgegaan kàn zich de situatie

em,!il
ftsd6-

Nddilil

voodoen dat er (gedwongen) aÍscheid moel wordên genomen van een medewerker
De hredoor te nemen laíen zln niet op8enomen ,n de begroÍn8 (!?nsi!ev€rgoedrng,

Weerstandsvermogen

luridische kosten etc).

7) LansdurigeuiMllcTslabmen

€200.000

Gezen he! dreigingslandschap (ze ook punt 3)

rs

lxper5- loiar

er een kans van langdurige uitval van

oíer sprake rs van een toeEkend weerstandsvemogen. As heL
nsi:cproflel beli€nd is,kan een relàtre worde. gelegd tusren de {nancieel gekv/an1.Íceede

HeL is vàn belang te wêten

ICT systemen. Ondanks permanenle investenngen rn de bereiligrng, optimaliserinS van

risicoi

prccedurês ên een cybêBecunty vezekering blijft er een rcstisrco waar rekening mee

De benodigde weerstandscàpac{et dre uit de dsicosimulatie voortvloeit,

moel worden gehouden, Daamaast
hddwàre nonng olêen

,nc

dent

JGn

een langdurige urtval ook ontstaan door êen

n dê omgevrng.

en de daarbi benodrgde wee.standscapaciteil en de beschikbare weerstandscapaciteit.

têgen de beschikbare weerstàndscapaciterl De

uitkomi

hn wo'den

aígezel

van die berekenrng vormt het

weerstandsvermogen.

.lr{J-

-.luJr.

Á.. Cnowe
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Om het weerstaodsvermogen te kunnen bêoodelen

drent te worden vastgesteld welke

ralo

ICT Nl'4L nasreeÍl. Hrenoe woldt gebrurk gemaákt van ondersraande werdedngstabel:

)
>
)

2O<x
B

l3<x<2,0

c

1.0<x<

1,4

D

0,8<x<

1.0

Ruim voldoende

F

ln het risicomÀnagementbelerd
begrctrng 202

1007ó

€ 5.000
€ 145.000
€
L000
€ 151.000

De ratio weê.shndsvêrmogen bednagt nu 0,41.

6 afgesproken dàt de ràlo urter|jkwordt vas[gelegd

ICT NML kreí eívoor om op !êrmijn te groeien naa. een ratio van

wordt voor

8)

2019
post onvoozren
Tohl
rêsultàa!

€ 201.000 aan op te bouwen weerstandscapacitet.

rn

VooEtel opbouw weerstildscapa€iteit

de

Omdat dezê laanêken,ng nagenoeg op het zelfde nroment wordt gepubliceeld
zullen we ook rn d( dorument hier al op ingan.

flet

op drt moment (akerond):

B[ €en noodàkelike weêrstandscapacrtef van € ]52.000 rêsteert er nog een bed.ag van

Matig
Onvoldoende

1.

gezien als voldoêndê. Nrer meer en niet minder

rs

algemene reserve (opSebouwd saldo 201

Voldoende

0,6<x<0,8
x<0,6

E

Beschlkbare wêersbndsc.pacihlt
De beschrkbare weer*andscapacitert

1.0. Een

'"to

vàn

1,0

ln overleg met de deelnemende gemeenten

rs

gezocht naàr eên wlze waann

wee.standsepacileil wordt opgebouwd nlaarwaarin niet rn*ns een [oE bedDg hetuoor

doorde deelnemende

gemeenten

moel woden ingebrachl

Voo8esleld wordt om

rn een aantal

wo'dt

àndere woorden het w€erstandsvermogen

bt ICT NML opSebouwd.

jaren te groe€n naar een ràlo weeÉtandsvêrmogen

vàn lO. HreNoorwordtvanaíde begroting 2021 de post onvoor?ien van

€

1.000 nàar

€ 50.000 vetroogd. Daamaan houden de gemeenten het verschrl tussên bêÍhrkbare
Hrerbi zijn de volgende argumentên van belan8i

>

weeEbndscapacrGir binnên

een gezamenllke buÍÍer om nsco s blj ICT NML af te vangen zond€r

h

eruoor direct de

lCÏ NML en

benodiSde weerstandscapacitef in de tussentijd zelt

b nnen haar wee.shndscapàciteit beschrkbaar

exploitale van de deelnemende gemeenten te rakeo.

>
>
>

minder knelpunten rn de bedfljfsvoering rndren zch êen rÈico voordoeti
minder bestuurlike druk indren zich een risco voodoet en er naar de gem€ntêmden

Voor de laarekenrng 2019 dent een bedrag vàn € 201.000 als achtervang brnnên de
weersiandscapacitet van de gemeenlen besch,kbatr tê ztn. D{ rs als volgt te verdeien naar de

moet worden gegàan voor enra mrddeleni

deelnemende gemeen!en:

hel verhogen van de solvabrlitetr van ICT NML

.
.
.
.

Benodlgd€
Op

weersbndsqaciteit

basis van bovenstàande

rlsicos

rs

volgens rsicosimulate (Monte-Carlo methode)

het noodzakelike weerskndsvermogen bepaald bij een zekeóerdsperentage van
Het benodigde weerÍandsvermogen van
àlsêrcnd € 352.000

lCÍ NML bedraSt

Venlo
Roermond
Wee.t
NedeMeert

€ 96.000
€ 57.000

€ 38.000

€

10.000

9O%.

na deze rÉKoemulatie

Kengetallen
Vanuit de BBV (Besluil BeSroling enVerantwoordrnd

6 hêt

verphcht om in de beg.o!ng over

de volSende kengetallen te mpport€renl

JaarrêKdmg

Kengetauen:

BêgíoÍng

?n19
I

Jaarrek*lng

a. netto scnuuquote gecomqeero

----ï-

-J,llJ!l

A

Cg'ol,ve
Lcoskade í7

ïiffi.}.ttfi:x;it,
www. cï 0! !,el'oed

o,

c rer. n Í

Treasuryparagraaí
Met d: Íilrd-(ie rrgspil,igrnnlvr'rdt beo.qd :. I aflpar:nl e vír het (rasur yrcleid c|
!eriurlbclrcu, tc./sg,olcn !r nrcc rrii"l te icv(n in de (lh;r.lo rár)trico\.Í d!
beheerring dààrvàn. Bl de inwerkng!€d ng van de Wet
ífido)

is

hit opne-e.

voorgeschrcvên.
blnnen de

Hel Beíu( 8egrclng enVerantwoodrng

KaBssldllmbr
(€tappsn 1.4)

enng de.enrale overheden

F nànc

van een financi-"rine\para:raafin .le ba:rnrlng

inar: erlngspil

Onderstaande tabel toonl de berckenrng vàn de kàsg€ldl miet en de beschrkbare rurmte.

en - de

(Íl Vlotbndo

(A vloil€nd.

schuld

nldd€lon

I

{a) oÍ

I

-e<en r'g

(BBV) schnlÍt de ondeMe.pen
yan ICT

agr?aí voor D-- :rondslag voor de rea:LDtunctie

c 1.095.155

Nl"lL wodr gevormd door het ,n hetAlgemeen Bêstuur vàslgestelde treasurystatuur.

40

€ 733.901

|

tuadaal 2019

ln het !€asuryírluul zin dê kaders opgênomen waaó nnen hetAlgemeen Bêíuur de

inancrg0g:Íun:r
I

e rrag utoc[cnen.

l.t rusrr /lrclcid

is

.rop gcr.ht

b

nncf

dê nnan.

.lc

mogcl4khcdcn

vn" ICT Ni\41 .-eli 70

lê verkdJSen dan wel de lasten zo veel moge|jk te reducerên.
'endemenl
moeten de rrsicos zo goed mogei,lk worden beheerst.
optimaal

Hieót

aêÍ€kênhg

kasg€ldlhl

17)

(8)

De belang.lkne àlgemene doehtelhngên vàn hel reÀsurybelerd ztn:

A

I lct lcvrkgrn vrn Lc., duurrín. rthtie rnct,je
i...r:rbelc .-rndÍi.r ic Íini-.rc-ani

B.

Het bes.her^',.- va. vn mosê:s- èn (r€nte-)
nsrcos zoals'€nteilsicos,kredretrisLcos

C.

Het

m1n mahseren van

van dê

D

g:ldstro-e-

en

- ilttcn o,n icgcn

rnrin.lalc

'Fsohaten

Rênterisiconorm

ic:en on:ev/enste .nanciële

lquid(etrrsicoii

gesprerd moet worden. ln enrgjààr mag ove. niet meer dan 209á vÀn hel beSrctiog{otaal

de inteme veMerknÊskosten en externe kosten ba het behere.

posli€:i

en Ínrncréle

l. ,.:ntcr sir..or m tr e.n ;ní lJmenl lit v/ct fidc vorr hct bch..r.n van h.l Ài.o van r.n
.e-rev/ijTiqngbjhcrfnr-ciring.Drbchrc:si-gbnslnatcftiidaide.ed.ancle[ngg^ljknrate
renteheulenrng paals kunnen vinden. Voo. de renteneconorm geldt een mlnrmumbedrag van

€

Het or:ilÍahserÈn vaD de rerteresul:rten b nnen d€ kàders van de

we:

do. de

R-d{lo

rcspeclieveltk de [mieten en richtllnen van drt reasurynà[ul.

2.500.000. De no'

Tr€asury zo.gt e.
n

n

'

c bedoeld om het budgerrrrp

b! hel aan!ekken

el oveÁchreden wo.dt.

lrro v.,. rê^tesL

van langlopende geldlenrngen

ln onde.sbande tàbel

wordt

N l"l L geen

lànglopênde

sch

ulden s àangegaan, ioopt

z I gêen

ngen re

de rentelrrconorm

getoond voor hel laar 20 l9 ten opzichte van de begÍDhg
Doordat ICT

Ig

nu,ne

er

voordat de renterisconorm
en het renterÉrco

201 9.

renterÈrco

Kasgeldlimiet
Het hasgckil "iel ls ee-, n{rur,êni uI Jc \vei ildo v!or !iel beheerj€o va,, h:l ilsi(o van
e€n .entewrlr.;ilrg bij her ílnrncier ng. Hel slelt een rna&nurn aan hel ge, uk van <!rte

ts trrln Ílnafci., lrgrn,

.r n.llo vlolt.Í.c

dc grrr ddcldc liqurd reisp.rs 1le v.n

schuld.

^ls

d.re achlereênvogende kwÀrtalen de kasgeldhmet oversch.rjdL dan drent

lsàrtaalrapportages toe ie zenden mn de toezichthoudei met
voldoen aan de kasgeldl miei De kàs8ed mrer

rs

ICI NML

daarbrJ een plàn

de drie

om weer tê

aqeleid vÀn het begrctinS*otaal en bedrààgl

8.2% hiervàn.

Hel be8rotingnoraal van

ICI

NM L bed.oeg rn 20

uitkwnm op êên bedrae van € 560.236.

i

9 € 6.812.

I

5

I waarmee

de kasgeldl

nret
ICT NIYL bhjft b noen de rentensL.onorm.

.lru-

:],!JJJI

,+\

frr\ Cs"qlwre
LLltlr'i.'"i.t,l(-l I r

on4ï

lx

WkVVd. Cí

RcerrnonrJ

i-1ïï*

-,í

*

e d e r'* r- ii

I

KoeErirlco
Koerírsico is het isico dat de finànciële arivà va. de organi!àtie ln v/aarde r'emincer?n aoor
neSatievê koersontwlRelrngen. Brj ICT NML is drt niet van toepassin8

Krêdletrisico
Uiuetingen worden
kred€trisico

rs

unsluitend gedaan rn de schatkGt van hel Rik vra schatkrstbànkieren.

hierdoorzeer

laag

tot

Het

nihrl.

Liquiditeitsrisico
De liquidrtertsnsr.o\ wo'den beheêrsl door de !reóury activiteiten te baseren op een
hquidileitsplannrng.

Valutarlslco
Valutarisicos

woÈen

rn

hei openbàar nàgenoeg urtgesloten door uiElurcnd len,ngen te

verstrekkên, ààn !e gaan oÍ te Sarandercn in de Nededandse geldeenheid (de eurc).
ICT NML heeft géén posities rn valuta a.ders dan de euro.

DoetmatlSheld Íinanclering
ICT Nl'41 irachl de rnterne veeerkrngskosten en externe kosten bij

geldírcnlen

cn finan(ièle posk es

tc

heL

beheren van de

nrininraliseren.

Optimallsatle renteresultaten
Rentevisie

WÍ

volgen de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt nauwSezet. Doordat ICT

Nl4L

werkt mel bijdragen op voorschotbasis en activa geheel via operalonal lease worden
aangsend. js de lquidiieitsbehoefte gerin&

Fina nd e ingsp

o

sitie e n

r

s

te rcsu

Doo'tat lCÏ NML werkl met

ltoot
bitdragen op voorschotbasis en actva geheel via operational

lease wo.den aangewend,6 ce finan.reringspo:{re beDed( en h€t renteresultaat h hil.

fi

cncnve
Looe,l<ade 17
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Jaarrekening
Ealans per

3

I december

20 I 9

Balans peÍ 31 dec€mber 2019
ACTIVA

Ultlmo

Ultimo

2019

2018

PASSIVA

Ultlmo

Ultimo

2019

2018

Vaste passiva

Vaste activa

Eiqen vemoqen

Íotaal vaste actlva

0

0

Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat

Bank- en girosaldi

564.3r4

-

4.235.7aA

724.O17

149.979

5.237

!0.322

Overige schulden

1.s7r.692

90.924

6.t45.739
6.'45.739

803.049
803.049

Het overzicht van baton en lasten in de jaarrekening

20

I

Programma Aulomatisering

€ 5 68i
ê

Overhead

€

Algemene dekkingsmiddelen

€

Onvoorzien

€

Hefíing VPB

€

Geraamd saldo baten en ,asten

€

351

€

634 386

5 643 351

€

Dotaties/ontlrekkingen reserues

€

6.832.151

€

roa.476
704.476

747.627

Totaal vlottende passiva
Totaal seneraal

€ 6 101 352

€

auo 7ao

€

6.E32.151

€

6.140.502

553.070
803.049

6.14s.739

€

€

€

ê

€

6.832.15í

Rêalisaliê 2019

^

101 352

729.799

€

€ 62767?2

€

€

c

874.361

€

€
742.762

€

131.5S9

€

€
€

€

1 nno

e

€

€

€

€

2L672

Betên Sàido

OOn

I

€
6.E32.151

720.26a

3U

Bêoroiind 2019 ná wiizioino

€
€
€

634 386

€

í ooo

52.954

747.627

overige overlopende passiva

BAIên Seldo

Programma BedrÍÍsvoering / overhead

5.890.086

I

BaoÍollno 2019 voor wllzlolno

OVERZICHT BAÍEN EN LASTEN

452.704

Overlopende possiva

-

7.571.692

90.924

jaar

Schulden aan openbarê lichamen

Crediteuren

324.537

23,734

Totaal vlottende activa
Totaal generaal

Gerêallseêadê Íêsulleat

5.237

Netto vlottende schulden met een
rente typische looptijd kofter dan

Liquide middelen

-

0

r44,742

Totaal vaste passiva

een

Vorderingen op openbare
lichamen
- Debiteuren
- Overige vordeÍingen

0

vlottende passiva

Vlottende activa
U itzettingen met een te ntetypische
looptijd kortet dqn een joor

-

o

s.237

Algemene reserves

6.832.151

€

€

6 832 15í

€

€
€

6 432 151

€

€
8.832.151

€

7.151.093

€

€

7.295.835

€

-144.742

€

€

€

7 151 093

€

7 2C5 835

-1^t 7n2

€

Jrur-

Jlllg

,{
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Grondslagen voor waarderinE en resultaatbepaling
De jarrekenrng

rs

bcgr.ting en

rnlwocrdi

ver

ToelichtinE op de balans
Vlottendê activa

opgêmaakt met inachtnemng van de vooBchnÍten dre het Beslurl
g provrncrcs cn

Srntcntcr (BIIV) daarvoor geeíl e" dc linarciele

verotden ng, = ern zij" door hci b.{ilr dc ulgings"-nnten voo. hel Í.ancielc bcle d, akmede
de r€geh \ocr he( flnaníêle beheer en voor de inr'.htlnÊ var de financiêle or.qan satre z-rn

UiEêNngên met een rcnêtypísche looptijd kottet dan

een

jooí

Vorderingen op openbarc lchàmen

v.l{gesteld.

Dit betrefreí vorderingen op de volSende openbare llchamen:

Algemên€ grchdilagen voor het opstellen van dê iaarrekenlng
De waardering van de activa en passiva en dê bepahng vàn het resulbat v,ndt plàaG op basis
van hÈtorische kosten.Tenzi

bl het desbetreíÍeode

balanshooÍd

anders is

veÍmeld,woden de

.
.
.

Rlk

(schatkistbank,eren)

Wêert
Venlo

aclva en passvà opgênomen legen nominale waarden.

€
€
€
€

De baten en làsten worden toegerckend aan het laarwaarop z! betrekkrng hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voorzoerz'j op de balansdatum zrjn gerealiseerd. Vediezen

Debiteuren

en dsicoi dre hun oorspronS vinden voor het ernde van het begrohgslaaiwoden in acht

uren voor h€t programma ICT Nl4L 2.0.

Dit bercfen een

539.500
21.501

l.ll

3

564.314

aantal nog te behlen lacturen richting de leasemaatschapp!

inzake gemaakte

genomen indien zi vooÍ het opmàken van dejaaÍrekening bekend zitn geworden.

Overlge vorderlngen

Uiteenzêttingen met een rent€.typlsche looptlJd <l jar en overlopende activa

Eind 20 19

De vordenngen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aÍtrek van oninbàr€

ontvangen oíverrekend mel anderc Íacturen-

rs

er per abus een behalbalch dubbel betaald. Bedràgen zrtn begin 2020 terug

vorderingên.

Bank- en
Liquide mlddêlen

girceldi

Dit betreft het saldo van de BNc-rekening en sbat tervr!ê beschrkking

De hqude mrddelen zio teSen nominale waarde opgenomen.

Saldo ToevoeSing OnttÍckking Bestenrming

Eigcn vcrmog.n

Op

8NG eo mrnrstene van Frnanciën ging ICT NML ertot
l9 vanut dal schàlkisóankeren voor hàar nret van (oepassing wás. Na overleg met

de Provrncie LinbuB bflkt dit wel hel geval. Derhalve is schatkÈtbankieren

voor ICT NML

wod€n

gehouden.

Hieói

oversch'rtding

admrn rsh

rs de

5237

C 5.2:t7

Tot al

ê

€5)37 C t44,142

t44.14)

€

€5,237

1,19.179

dar gemiddeld per kwarUal bu(en de schatkEr

drempeÍ nooit laSerdan € 250.000. Drl bedrag geldt

voor ICT NML VanaÍdat schatkíbankieren voor ICT
zekeóeid door onze

€

beiemmingsrcserc
Gêrealisêerd resultdt € 5.237

rs een

àantal uruondenngen. Één daarvan is het drcmpelbedrag Dit is een minrmumbedrag (aíhankellk

ovefieid)

êeNe

B€stemmlngsreserves

ln princpe d,enen alle orertolh8e middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er
van d€ omvangvan de decentÈle

Saldo

resultaat ll.l2-19

Algemêne rêserve
algemêne

ingericht en vànàÍseptember 2019 operarioneel.

màg

l-l-19

basis vàn onjuiste rnÍormatiê vrn de

begin 20

NflL opêrationeel Itwordt voor de

atie een drem pel van circa

€

1

00.000 aangehouden. Hierdoor

Voo€esteld

wodt om

hLermee hel

weerstandwmogen

het gerealiseêrde resultaat toe te voegen aàn de algem
te vêÍ+rogen.

rs

van de drempel n;el mogehjk Voor septêmber 2019 heeft ICT NIYL de drempel

wel oveBchreden met als reden hierboven aan8egeven onjuiste infomatie en daarna de

ljd

dLe

nodrg was voor rmplemenlatre.

Netto vlottende schuld met êen looptljd <l jdr
De kortlopende schulden worden gew.rardeerd tegen de nominale waarde. Deze verplichrngen
omvatren de brnnen één jaar wrvallende schulden.
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Toêlichting op het overzicht baten en lasten

Vlottendê p6siva
Neto vloneíde
Schulden

schulden met een lentetypische looptijd kortet don eeh

joot
Begroting
20r9

un opênbarê llchamen

Venlo
Roermond
Nedeveert

€
€
€
BelÀst nSdrenst (BTVV) C
Pensroen en soc lasten €

155.905

Bijdíoge centrcle lostên

15.497

Gemeente Roermond

L543.3r9

€

t.543.319

€

2.585.255

€

2.585.255

€

91.458

r.0 r0.025

r.0r0.025

€

,6.492

€

Gemeente NedeMeert

166.828

Bidroge

gem*nlesp*i/ieke idíen

Crediteurên ên overlge Échuld€n

Cemeente Roermond

De posl c'€d(euren en denge schulden zln grotendeels de utríàànde crediteuren

GemeenteVenJo

ulrimo 2019.
Cemeente

Nede&eêrt

)16.091

Ovetige

€óand met nog niet opgenomen

Totalê

vakanredagen.

3c/.4\4

€

491

681.060

€

-41.i 25

281.586

€

€

20 I 9 de volgende lopende co ntractueie verplichi ngen:

Boeklaar2020

Vêrplichtingen Vcrplichtingan

t<s
Niet uit de balils blíkeode
vspliótingen

€

>5
€

3B

r.000

De niet ud de balans bltkende ve.plchtingen besbàn voornamelijk uil de verplchtinSen

€

r

r

184213

98.690 €

e
e

3.3r3

88.946 €

-9.744

t36t.441

€

50.0s2

5t3.731

€

5t3.137

€

463,68s

6.832.rs0 € 229s.83s

Cert ole losten

Personeelskosten
€ 2.811.601
Leas€kosten
€2.016.968
Dabcommunicatie
€ 210.120
Licenres€91.000€151.595€62.595
Owrigekoslen
€ 245.000
Totoolcntrcleloíen
€5.414.691
Gemeentesoe.rf€ke loíen
€ 1.417.459
Toble làÍen
€ ó.832.150

€ 158.506 €
€5.783.686 €
€ 1.167.407 €
€ 7.151.093 €

50.052
,318.943

Sàldo

e t41.r12 C

111.71t

voortvloeiend uit het contra€t met de leóemaatschappiJ en contràcten met
softwareleveràn.rers

to8.l

776.185

Lctên:

bàlans blijkende verplichhgen

I I december

baEn

€
€

€
€
c

bden

balansdalum nog geen factuur voorwas ontvàogen. Tevens 6 hreronder opgenomen de

u[ de

ile8rrleÍ

€

t.4 l7.459

De ovedge overlopende passiva bêtreÍíen onder àndere een aantal kosten waàr per

ICT NM L hêeíl per

neÍl

€ 5.4t4.69t € 5.4t4.691

Overlopende pssiva

Nret

+ pos

15.196

€,152.104

verp|chting dre ICT NflL heeÍt rn

Afwiiking

Baten:

Dit betreÍïen vordeÍngen op de volgende openba'€ hchamen:

>
>
)
>
)

Rcalisatie
20 r9

C

€3.414.570 €
€1.618.902 €
€ 238.1 ll
€

.581.966
418.066
-27.993
-111.506
368.995
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Toellchting op a6rlJklnsen de baten

ïocllchtln8 op dê ríwllkinten op dê laitên - 8êheèhtespeclliek

BildESe temeentespeciUêkê lasten
De gemeeniespe.ifieke lasren worden één op één dooóela{ aan de deeinemende gem€enten.

Alle gemeenten. opWeerl

dàrdoor rcchtstreeks voo{ uir een overschridrng ofeen
ovcr::hot 2rr dc ko*cnzidÈ, d. lcrnecntesprciíicke lÀlen,Voor ecn !figcbrtide,e toeIchti'rg
o. í /erwezcn nia, de loclicinng or dê lasc- - genree^tespe.ifiek

làsten terug

ne, otvangen ee. deel van het budgst vo.r gemeenterpe.rfiek€
Hieronde.op hoofdlln de analyse pergemeenle.

Een overschot of een tekort vloeit

van de aÁartkingê" vr'ordt dan

D[ z(
laíen .ie verv/achi waren voo. de inrplementatie van .et aftlcel6s-Frijed maar ^og .iê:
ztn,vijval budgel |SMS lool en daamaa* hoSere lóten voordataveórndrngen
(mrgratie C f vaí) en licenrekostenTOPdesk.

Voor de gemeenleVenlo zijn àÍgercnd € 43.000 mnder l6ten gemaakt dan geraamd.
n

OveriSe baten

gemaakt

De oved8e balen beslaan grotendeels uit het doorbelàsten van de dooreigen pêrsonêel

voorde prcjecten aan de leasemaa$chapprl. Daàrnaét zin er nog baten
ontvangen voor het deucheren van personeel. bijdrage van het UWV jn veóand mel een zieke

Semaàkte uren

medewerl..ei epeciÍeke ajdrage voo. een p.ojed en voorbepaalde la*€n. Ak

l.aee

i3 ook

dê inkoopbonus van lnkoopcentrum Zuid opgenomen. B! de analyse van de aÍwlkingen op de
lasten worden dezê baten betrokken (zie hieronder).

Voor de gemeente Roermond ziln aÍgerond € 497 minder làsten gemaakl dan geraàmd. Aan
de ene kanl zin er hog€re lasten in de lease vanwege rnvesteringen en

an

de anderc kaot was

eronbenut budgetvoor |SMS lool en ovêngê lasten.

Toêlichtlnt op de altriikingen op dê lesten - cèntral
PêÍsoneelskoíên (€ JBJ.000 nodeel I neto 6 7 5.000 nodeel)
De hogere personeeklàsten zijn grolendeels helgevolS van
hel prcSramma ICT Nl'lL

2.0. Daarnàast heeft

exh

inhuur van personeel vanweSe

er nog inhuurplaatsgevonden

overgàng natrvast persone€l en het wegwerken vàn achtersbnden.lnmddeh

vanwegê de

migrÀlet?jecten binnen de dalaveóinding€n CTVast. Daàrnaast zijn de leasekosten hoSer

is àl het vast

personeel rngevuld en neemt de inhuu[zodra het pmgramma ICT Nl',11 2.0 gereêd È,verder aí
Brnnen de

deáge

batên

rs

Voor de Bemeente\ /eert zrlo afgerond € 3.000 meer lasten gemaakt dan gerilmd. Drt was
vooralvoouren en met de gemeenteWeert besproken. Het betrett grotendeeh lasten voor
maar 6 hêt budget ISMS tool veNàllen.

een bedragvan € 508.000 gerclateerd àan de hogere lasten op hêt

gebied van peBoneel. DeÈalve zjn de hogere lasten op de peGoneekko{en persaldo € 75.000.

Voor de gemeenle NedeMeert ziln akerond
Leorekosten (€ 4 I 8.000 uoo|deel)
Er ontshat een grotê onderutpuning

hiervoor is tweeledi& De kosen van het prcgramma ICT NML
en

hierdoorsljgen de

€

10.000 mlnder lasten gemaàk dan geraamd.

Aán de laslenkànt vielen dê leasekoslen meei. ln de
binnen de leasekoíen van aÍgercnd € 418-m0. De reden
2.0.

komen later

leasekosten laterdan rn de begrotrng voozien. Daàmaàst

hktd[ng veMerkl

die gerealisêêrd

€

10.000 meevaller is ook de budgettaire

rs.

rn de lease

mrdtvan

de leasemaátschàpprj een conpensare van € 70.000 ontvangen wegens ondudeltkheden in
hêl contrac! Dooreen andere inierpretàtie van het leas*ontràct wordr no ook eerst de vrie
ruimG binnen de lea€

€órurklvoordar tot

uitbrerdrng van het leasevolume wordt overgegaan.

Do@@mnuni@ie (€ 27.000 nodeel)
De lasten voordàtacomnunicate zln hoger vanweSe enkele nrigraties van linen.

Lkênt6

(€.

ó3.000 nadeel

I nero € 57.000 nodel)

De hcentiekosten zijn hoger vanwege enezjds h€t veÍnÍeuwde licentiemodel vanTOPdesk en
de implementalie h,etuan. Daarnaast

is

een licentie toegevoegd voor emarlstandàarden. Binnen

de ovenSe baten 6 een bedrag van € 5.000 gerelàteerd

àn

de hogere lasten op hergebied van

licenlies Deilalve zln de hogere lasten rcor licenties persaldo € 57.000.
Ovetige kosten

(€

I I 4.000 nodeel)

De werigê kosten zin hoger vanwe8er n,et genamde assuranleko*en (inmiddels
wel in begrolng opgenomen), hogere last€n doorbelasíng cenlrale sedêruimten,
mplementatiekonen íinan€lële admi.iíratie b{ de gemeenteVenlo.communiceekonen

er

vooÈereidrngskosten innchting nieuwe hursvesting.
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Ovê[lcht incldentelê bdt€n en laitgÍ

.€

Automatiisring

á

rsó@'

Tot*l in.dsr.lÁ Mr.n a. lxier

Hd grdrc d*l €n
Pó€.aftfia

Eï

de

NML ).0.

a

a'

.€

€

ê,

qq-2411

-t

ê
-l à

-t

-l ê

-l *

VPB.

0dati6s sn ontuslkhgen

-t

€

PíogamiÍt Sedrl.jf sreèíin g I oveíhèad
Atgfl êre dêklft grft iddaLón
OnvomleÍ

-l

e

l"

Jc

gÈ.2?9

1":gÀ4

-l .*

€

a

I

€

.€
I

è

Áal À?c

I a

(fi q"l

itidenblê laèn b6tet uit rhhuqr pèsonÊêl van&ge het
Demabt ?liiier nog ineidátelê l&n gseí qÍ*êge

têi dè idóinistráriè, dé inaidring váh hêt nbu@ pácd s in.idenrdê
cómtruni6tièkoíed Do ieidentêlé bds beitm gÉrèndêè1g lit het dóèóèlaatèn vd de
doór:êigs p&@êl gêmaal(e uÈn liroa lEt prcqàmà ICT NML 2-0 er Eton€od
do in.ichtin8

Jlll{l-

..-Uu,lr

fi

crovlre
Li.luskarje ï7

ffffiffiïrik'

lnformatie\ /et Norrnêrin8Top;nkomens (1á/NT)
nds I lanuaí 201 I rs de Wêt normerng bezod grng topiun.tlonàrLslen

S

semrpob reke sectof

(wNT)

I b.

pub êke en

van krachl Deze wet reSelr onder meer dat ove.herds

tarrhjks de bezoldrgngsgegevens

n{e

en evenluele ontslagve€oedrng van hun tunctlona.,ssen

le pub cercn.Voor toploncronàffsen

Leidrngêvende topÍuncronarissen zonder drenslbeL.ekking in de pe.ode
kalende.maand

I l/m

12

rnSen

drenen

en gewezen topíunclonànssen worden deze gegevens

ongeacht de hoogle gepub rceed. Overeenkomíig

dêWNT worden de mnn.ger ICT NlÍL

de leden van Bestuur aàngenrerkl als topíuncLona.rssen.

MandE€Írcr ÀML

en

@j*
P-.dilln{xiel]1:Ír/@

2013

0r/01-3r/r2

Bezoldiging topíunctionarissen
a.

Ledrnggevende

12

topÍun.ronadssen nrer d eo{betrekkng ên leldrnge!ende

topíunclonanssen zonder d enstbet.ekk,og vaoaÍ de

I

le

màand van de lunc!êvervulhng

alsmede degenen dre op Srond vào hun voornlalige íuncle nog 4 Jaar ah loptuncriona.

s

Maxlmà op

brí!

ván dê normbedÍàsen

pe.

worden aaogemerkt
Pêíiode kóendermà4d

1

Vm r2

2t2.596

Seroldisiry in dê b€Ueíênde pe.lode

164.3m

Ae:oldigi^g gehele peÍiode

-/- Onvê6rhuldigd
têrueontvá.9ên

bebald €n noBnlet

h€dra8

Redenwaarcmd.ov.6rhrijdingáldanniêt
Toêrthtna op

ÍoelichliiC

op de voÍderins

onvèR.huldigde

de vordê.ing

wèce^!

wqen5

betaling
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De besluursleden zjn allen onbezoldiSd en behoren lot de categone topÍunctronarissen met
e€n bezoldrging van

De

€

1.700 of minder:

heerAtscholten

V@uiler bestuur

De heerA.Al',1.1',1. Hetmans

Bestuu|der

De hêêr H.F.M. ÊÉís

Bestuu.der (tot augustus 20 I 9)

It4erouw

Bêsluurder (vanalaugustus 20 I 9)

B.f1-Tl. op de Laak

De heer FC.M.Schreum

Bestuurdêr

Analyse begrotingsafwijkingen
OVERZICHT SATEN EN

en begrotldSsrechtmatigheid

USTEI{

f^s,D1t,_,"1/1
€ 7r't 7Ml . fi

PÍogíamma Aulomalisêdng
Progíamma BeddJísvoedns / oveÍhead
1

cqq

n00

I

7 t5t.O93

ê7

2C5

A35l

a

-ila7t2

De overschriding van de làsten van de beide programmas worden opgevangen door de
extra inkomsten binnen deze progfammas. Dàar nast ziin de grootste alwtkingen reeds

gd:ppo.lccrd in Je tweede ín,ài,ciele

"pp!,

llge

201'J.

Taakvelden
ICT NML heeÍt le maken met slechb twee taakvelden: oveheàd en treasury Aangezien er

geensp'nkcir\anÍnrancrcrinrslasterv:llcndllcbrtene.lden

n20ironde.hcttaakvëld

Ovemead.

Controleverklaring van de onaíhankelijke accountant
Na vanste l;ng van hellààrverslag door hei bestuurwo.dt de gêtekende accounkntsverklaring
toegêvoegd.
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"ZOALS VERWACHT LOOPT
HET ALTIJD ANDERS''
Vijf iaar geleden heb ik gereageerd op een online vacature voor eerstelijns helpdeskmedewerker
ln die tijd werkten we voor ICT NML, echter wel nog allemaal vanuit onze eigen gemeente. Een

,l

halfjaar na miin indienssredin8 ziln we vanuit één locatie Saan werken, êen mooie opsup naar
de huidige organisatie. Aígelopen laar zijn we als organisatie sterker geworden. ICT NML als
zêlÍsbndige orSanisatie én de werkwjize bij de Helpdesk is gewiizigd, zodat eerste en freedê liin

Altijd anders
noot saai. Cebruikers komên met heel drverse v'rgen en heL
alj om nicrsen le helpcn.Vaak iarn y rgcn ovcr hoe et acco!, t ordgrcndclJ kiln

Een dag op de helpdesk ,s

[:

s íl]Ír

wodên, hoeVMware C[ent op de laptop ge]nsnllêerd

kÀn

rnge{eld kan worden op moblele devices en rcge nralg

is

worden. hoe agenda en mail

er hulp nodrg om re kunnen

thurswerken.We hebben wel eên blzonder vak.Als alles we.kt, heefu nremànd

rn de Baten
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 20lg
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Gemeenschappelijke Regeling ICT NML 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 2019 als van de activa en passiva van de
Gemeenschappelijke Regeling ICT NML op 31 december 2019 in overeenstemming met het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over
2019 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.
De jaarrekening bestaat uit:

.
.
.

het overzicht van baten en lasten over 2019;
de balans per 31 december 20í9;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen;

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), en het
ControleprotocolWet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond híervan zijn beschreven in de sectie'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wijzijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling ICT NML zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wijvoldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wijvinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
ln overeenstemming met het ControleprotocolWNT 2019 hebben wijde anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 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-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.
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Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op €71.500 waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt
voor fouten 1o/o en voor onzekerheden 3o/o van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves,
zoals voorschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het ControleprotocolWNT 2019. Wij
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado.

Wij zijn overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen
boven de € 35.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of
WNT-redenen relevant zijn.

verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie,
die bestaat uit:
o jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wijvan mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of 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. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het Bestuur voor de jaarrekening
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met het BBV. Het Bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.
ln dit kader is het Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het Bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is
om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering
financieel op te vangen. Het Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
versÍaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 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 kan
worden venrvacht 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 afiruijkingen 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, het controleprotocolWNT 2019, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
a

a

a

a
a

het identificeren en inschatten van de risico's
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude,
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
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. Bijfraude is het risico dat 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 beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML;
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 de Directieraad en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het evalueren van de presentatíe, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.

Wij communiceren met het Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Roermond 8 april2020
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