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Voorwoord 
 

 
Voor u ligt de begroting 2021 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Noord en Midden Limburg (BVO 

ICT NML). Het samenwerkingsverband van de gemeenten Venlo, Roermond, Weert en Nederweert. 

De begroting 2021 is gebaseerd op deze vier deelnemers. 

Na een aanloopperiode in de vorm van een lichte gemeenschappelijke regeling is in 2018 in twee 

fasen de BVO opgericht. In januari 2018 in juridische vorm en per 1 december 2018 met de plaatsing 

van het personeel in de BVO. 2019 is het eerste jaar geweest waarin de BVO volledig in werking was. 

In 2020 en 2021 ligt de focus vooral op het verder bouwen van de organisatie en het creëren van 

nieuwe producten en diensten. In 2020 wordt het programma ICT NML 2.0 afgerond. In dit 

programma ligt de focus op het realiseren van toekomstbestendige techniek middels een flexibele, 

geharmoniseerde en goed beveiligde ICT omgeving met innovatieve producten en diensten.  

De speerpunten voor ICT NML voor 2021 zijn: 

1. Dienstverlening ICT NML; 

2. Programma ICT NML 3.0; 

3. Professionaliseren van de taken ICT NML. 

 

Bij de dienstverlening is in 2020 gestart met het inrichten van een selfservice portaal. In 2020 en 

2021 wordt dit portaal verder uitgebreid met kennis en diensten om de deelnemers verder te 

ontzorgen. Daarnaast blijft de input van de deelnemers een belangrijk input om de dienstverlening te 

blijven verbeteren.  

 

In 2020 wordt een herijking van de visie van ICT NML uitgevoerd, waarbij met name wordt 

onderzocht in hoeverre innovatieve producten en diensten op het gebied van I-diensten door ICT 

NML opgezet kunnen worden voor de deelnemers. Deze visie wordt vertaald in het programma ICT 

NML 3.0. Wat net als ICT NML 2.0 een periode van 2 a 3 jaar zal bestrijken. In 2021 wordt gestart met 

de uitvoering van ICT NML 3.0. 

 

Professionalisering is binnen ICT NML een continue proces. Ook in 2021 zal hier een belangrijke focus 

op liggen. Het programma ICT NML 3.0 gaat daarnaast om nieuwe kennis en expertise vragen. Dat 

vraagt om nieuwe rollen en mogelijk om nieuwe functies waarin geïnvesteerd moet worden. In 

december 2020 bestaat de BVO 2 jaar en dat is een moment om de opzet van de BVO te evalueren 

en te herijken. De uitkomsten hiervan worden vertaald in verbeterpunten professionalisering in 

2021.  

 

Niets is zo blijvend als verandering, daar werken we vol passie iedere dag aan.  

 

Manager ICT NML,  

Richan Postmus 
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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 nieuwe 

Product-Diensten-Catalogus. 

 

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 2021? 
▪ Wat willen we bereiken? 
▪ Wat gaan we ervoor doen? 

Een overzicht van maatregelen, die in 2021 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. 

 

De tabel ‘Wat mag het kosten?’ is als volgt opgebouwd: 

▪ De financiële raming op basis van de vastgestelde financiële kaders. 
▪ 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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Financiële samenvatting 
 

 
In dit hoofdstuk wordt de financiële samenvatting gegeven van de begroting 2021.  

Kaders begroting 
De begroting 2021 is opgesteld op basis van de door het bestuur van ICT NML vastgestelde 

Kadernota 2021. De volgende onderwerpen hierin zijn van  belang voor de begroting 2021. 

Loon- en prijsindex 
De indexering is gebaseerd op de indexcijfers, opgenomen in de macro economische verkenning 

2020 (MEV 2020) van september 2019 van het Centraal Planbureau.  

De loonindex is gebaseerd op de ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ en bedraagt 

2,5%. Voor de prijsindex wordt als basis de ‘prijs overheidsconsumptie, netto materieel’ (IMOC) 

gehanteerd. Voor de Begroting 2021 is de prijsindex bepaald op 1,6%. 

Mogelijke nieuwe toetreders 
ICT NML is in gesprek met mogelijke nieuwe toetreders. Toetreding loopt separaat via de 

gemeenteraden en is derhalve niet in de Begroting 2021 opgenomen. Indien aan de orde zullen de 

financiële consequenties via een begrotingswijziging worden verwerkt. 

Overdracht taken van gemeenten naar ICT NML 
De deelnemende gemeenten en ICT NML zijn in overleg over het overdragen van een aantal 

bestaande en nieuwe taken binnen de gemeenten naar ICT NML. Indien hier overeenstemming over 

is worden deze verwerkt in de begroting van ICT NML. 

Indien gewenst kan na instemming met een deelnemende gemeente gemeentespecifiek budget 

worden verhoogd ter dekking van bepaalde taken of investeringen op het gebied van ICT. 

Verdeelsleutel bijdrage deelnemers 

Zoals eerder vastgesteld wordt de bijdrage aan ICT NML op basis van de volgende verdeelsleutels 

vastgesteld: 

▪ gemeentespecifieke kosten worden één op één doorbelast; 

▪ voor de bijdrage aan de centrale lasten wordt gebruik gemaakt van de volgende variabelen: 

o Tarief per TB storage ter dekking van de kosten die samenhangen met storage; 

o Tarief per gebruiker ter dekking van de overige kosten. 

Het aantal gebruikers per gemeente wordt bepaald op basis van de audit die periodiek plaatsvindt 

ten behoeve van de microsoft licenties. Het storagegebruik wordt gemeten voorafgaand aan het 

opstellen van de 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. 
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Samenvatting financiële mutaties begroting 2021 
Hieronder ziet u een samenvatting van de mutaties in de begroting 2021 ten opzichte van de 

meerjarenraming van de begroting 2020: 

X € 1.000 2021 2022 2023 2024 

Begroting 2020 7.059 7.063 7.063 7.063 

     

Autonome ontwikkelingen: 

1. Indexering 

2. Microsoft licenties 

3. Email standaarden 

 

139 

173 

8 

 

139 

173 

8 

 

139 

173 

8 

 

139 

173 

8 

Taakverschuivingen: 

4. Applicatiebeheer veilig mailen 

5. WiFi gemeenten 

 

37 

110 

 

37 

110 

 

37 

110 

 

37 

110 

Aanvullend besluit: 

6. Onvoorzien ophogen vorming 
    weerstandsvermogen 

 

49 

 

49 

 

49 

 

49 

     

Begroting 2021 7.575 7.579 7.579 7.579 

 

Hieronder treft u een toelichting op de mutaties in de begroting. 

De volgende autonome ontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting: 

1) Indexering 

Er is een indexering verwerkt van € 139.000 zoals ook al eerder in de kadernota 2021 

opgenomen.  

 

2) Microsoft licenties 

Inmiddels duidelijk geworden dat de kosten voor Microsoft licenties fors zullen stijgen. Het 

exacte bedrag is nog niet duidelijk. Maar gebaseerd op de reeds afgesloten VNG 

aanbesteding en op basis van het feit dat het aantal gebruikers bij de gemeenten (in totaal) 

stijgt; wordt een kostenstijging van circa € 173.000 verwacht. Het effect hiervan is per 

gemeente anders. Zie hiervoor het overzicht van de kosten per gemeente.  

 

3) Email standaarden 

Door het Rijk zijn emailstandaarden verplicht gesteld en hierdoor stijgen licentiekosten met 

€ 8.000 per jaar. 
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Met de gemeenten is afgestemd dat de volgende taakverschuivingen van gemeenten naar ICT NML 

zullen plaatsvinden. Normaliter valt hiervoor budget binnen de gemeenten vrij ter dekking van deze 

kosten bij ICT NML: 

4) Applicatiebeheer veilig mailen 

De taken met betrekking tot applicatiebeheer veilig mailen zijn verschoven van de 

gemeenten naar ICT NML. Dit betreft een formatieverhoging van 0,5 fte voor alle gemeenten 

gezamenlijk. De kosten hiervoor zijn € 37.000. 

 

5) WiFi gemeenten 

ICT NML verzorgt nu het WiFi netwerk bij alle gemeenten. Er is nu een gestandaardiseerde 

WiFi oplossing voor alle gemeenten geimplementeerd. De kosten hiervoor zijn € 110.000 

voor alle gemeenten gezamenlijk. Het effect hiervan is per gemeente anders. Zie hiervoor 

het overzicht van de kosten per gemeente. 

 

Als laatste is een verhoging van de post onvoorzien binnen de begroting van ICT NML naar € 50.000 

(was voorheen € 1.000) verwerkt (punt 6). Dit als afdekking van de lopende risico’s en voor de 

opbouw van weerstandsvermogen. Verdere informatie hierover vindt u in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Reëel en structureel begrotingsevenwicht 
Met de toezichthouder is afgesproken duidelijk aan te geven wat het reëel en structureel 

begrotingsevenwicht is. Alle in de begroting 2021 van ICT NML opgenomen lasten en baten zijn 

structureel. Daarnaast zijn er geen mutaties in de reserves opgenomen in deze begroting. Derhalve is 

de begroting van ICT NML reëel en structureel in evenwicht. Voor het overzicht wordt verwezen naar 

het overzicht baten en lasten.  
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Programmaplan 
 

 

Programma Automatisering 
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 randvoorwaardelijk 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.” 

Wat zijn de ontwikkelingen / bijzonderheden in 2021? 

Algemene dienstverlening 

Het selfservice portaal is de belangrijkste ingang naar ICT NML naast telefoon en fysieke 

aanwezigheid op locatie. Gebruikersondersteuning van ICT NML draagt zorg voor de 1e en 2e 

lijnsafhandeling van de meldingen en wijzigingen. In 2020 is het selfserviceportaal van start gegaan. 

In 2021 wordt het selfserviceportaal verder ontwikkeld en wordt extra kennis in de vorm van 

handleidingen en oplossingen van veel voorkomende problemen toegevoegd. Ook worden de 

standaard wijzigingen verder geoptimaliseerd en aan het portaal toegevoegd.  

Vanuit de klanttevredenheid wordt de dienstverlening verder aangescherpt, zodat toetsing en 

rapportage op Service-Level-Agreements en Product-Diensten-Catalogus in 2021 verder groeit. Ook  

continueren en professionaliseren we de trendanalyses en blijven we verbetering doorvoeren ten 

aanzien van de klantervaring en de werkprocessen. 

Product - Servers 

De servers waar alle Oracle-producten gebruik van maken worden vernieuwd. 

Product - Applicaties 

We bieden uitgebreide mogelijkheden om applicaties en informatie beschikbaar te stellen aan 
gebruikers. Aan stabiliteit, beschikbaarheid en veiligheid wordt gewerkt door gebruik te maken van 
een representatieve testomgeving en de inzet van patchmanagement. In 2020 wordt onderzocht in 
hoeverre ICT NML in 2021 haar platformdiensten naar de deelnemers verder uit kan bouwen.  
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Product - Werkplek 

De servers waar de virtuele werkplekken gebruik van maken worden vernieuwd. 

Het werken is steeds minder gebonden aan een fysieke werkplek. In 2020 wordt vanuit het 

programma ICT NML 2.0 een mobiel platform opgeleverd, waarmee naast de werkplek ook 

applicaties en bedrijfsdata op mobiele werkplek beschikbaar komen in een beveiligde werkomgeving. 

Applicaties zijn steeds vaker niet gekoppeld aan een fysieke werkplek en op verschillende apparaten 

te gebruiken. In 2021 wordt het mobiele platform verder uitgebouwd en wordt ook een internet-

portaal ingericht waarin cloud applicaties in een beveiligde omgeving beschikbaar worden gesteld.  

Product - Gebruikers 

We hopen het indienst, doorstroom en uistroom (IDU) proces, samen met de gemeenten, verder 

door te ontwikkelen tot een geautomatiseerd proces. Ook zaken als Role Based Access Control 

(RBAC) willen we graag verder met de gemeenten oppakken. Dit om ervoor te zorgen dat een 

gebruikersaccount alleen bestaat als de gemeente ook écht vindt dat het mag bestaan en dat de 

rechten altijd overeenkomen met de rol die de medewerker bij de gemeenten vervult. Door het 

programma ICT NML is met Sailpoint een tool neergezet die al deze mogelijkheden bevat. 

Product - Beveiliging 

We houden grip op de integrale beveiliging middels een SOC (Security Operation Center), 
waarbinnen we gebruik maken van nieuwe technieken om omgevingen te monitoren, patchen en 
hardenen. Naast maandelijkse beveiligingsscans wordt een periodieke audit verzorgt door een 
onafhankelijk auditor. In 2020 wordt het audit model beter afgestemd op de diensten van ICT NML. 
Naast een audit op de genomen maatregelen worden in 2020 ook de beheersprocessen geaudit. 
Deze audit zal verbeteracties bevatten die we in 2021 gaan implementeren en doorvoeren. Hiermee  
wordt er in 2021 doorontwikkeld op het beveiligen en de uitvoering van de ICT werkprocessen om  
taken nog beter tot uitvoering te kunnen brengen. 
 
Naast procesinnovatie is in 2019 gestart met het leveren van Ciso diensten voor de deelnemers. In 

2020 wordt een geharmoniseerd dienstenpakket hiervoor opgezet en in 2021 is de insteek om deze 

diensten verder uit te breiden.  

Product - Opslag 

De componenten die alle opslagsystemen met elkaar verbinden worden vervangen. 

Product - Netwerk 

Geen ontwikkelingen in 2021. 

Dienst - Projectmanagement 

In 2020 wordt een start gemaakt met het gezamenlijk inrichten van portfoliomanagement om de 

samenhang tussen projecten beter inzichtelijk te krijgen en tevens om de schaarse capaciteit van 

menskracht optimaler in te kunnen zetten. In 2021 wordt een platform ingericht waarbij tussen ICT 

NML en de deelnemers gezamenlijk kan worden gewerkt aan projecten. Zodat een uniforme plek 

ontstaat met alle informatie over ICT-projecten.  
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Dienst - Bestellingen 

Bestellingen bestaan uit twee onderwerpen namelijk inkoop van hardware en software en de afvoer 
van ‘afgedankte’ apparatuur. De inkoop wordt gedaan volgens een uniform bestelproces. Dit proces 
gaan we zover als mogelijk automatiseren om daarmee de snelheid van leveren te verhogen en de 
administratieve last te verlagen. Alle handelingen worden geregistreerd, zodat elke stap herleidbaar 
is. Aangeschafte middelen worden voor uitgifte geregistreerd. De afvoer van apparatuur wordt 
voornamelijk gedaan door de leasemaatschappij. Wij krijgen na afvoer een certificaat van 
vernietiging datadragers. Wij zullen regelmatig een opschoningsactie houden van ons CMDB 
(configuratie management database). 
 

Dienst - Advies en projectdiensten 

Deze dienst heeft betrekking op de ondersteuning die geleverd wordt waar het advisering in zowel 
de reguliere- als projectsituatie betreft. In 2020 komt het programma ICT NML 2.0 ten einde en 
wordt gestart met het uitwerken van ICT NML 3.0. In 2021 wordt gestart met de eerste fase 
implementatie van het nieuwe programma. De implementatie van ICT NML 3.0 zal projectmatig 
aangepakt worden. Hiervoor starten we in 2020 al met de inrichting van Project Management 
Ondersteuning (PMO) in de vorm van een projectenbureau. De afronding hiervan zal doorlopen naar 
2021 
 

Wat willen we bereiken? 

Vanuit de visie van ICT NML zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

1. Onze deelnemers helpen excelleren op het gebied van  de automatisering door snel, 

goed en slim gebruik te maken van technische mogelijkheden; 

2. Aanzetten tot synergie-effecten; 

3. Maximaal ontzorgen van onze deelnemers; 

4. Een betrouwbare en stabiele automatiseringsomgeving aanbieden. 

Wat gaan we ervoor doen? 
ICT NML richt zich in 2021 op de kernactiviteit ICT-dienstverlening aan de deelnemers door te blijven 

luisteren, innoveren en aanpassen. Waarmee we ook in 2021 volop willen werken vanuit onze 

kernwaarden. Met passie aan de dienstverlening voor de deelnemers. Dat vraagt van ICT NML om te 

blijven innoveren en daarmee flexibiliteit van onze medewerkers. We doen door onze werkprocessen 

en dienstverlening zo eenvoudig als mogelijk in te richten en te werken vanuit vertrouwen. In 2021 

wordt daarbij uitvoering gegeven aan het opgestelde programma ICT NML 3.0 wat in gezamenlijkheid 

met de deelnemers wordt opgesteld.  

ICT NML gaat in 2021 projectmatig verder door ontwikkelen om de omgeving toekomst vast te 
houden. Dit betekent concreet dat er aandacht is voor het wél of niet kiezen voor regievoering in 
plaats van het uitvoeren in eigen beheer. Regievoering is geen doel maar een middel om de ICT 
omgeving toekomst vast te houden.  
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Wat mag het kosten? 
 

Programma 
Automatisering 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Totaal lasten 6.276.732 6.239.342 6.674.732 6.678.532 6.678.532 6.678.532 

Totaal baten 6.552.073 6.239.342 6.674.732 6.678.532 6.678.532 6.678.532 

Saldo van baten en lasten 275.341 0 0 0 0 0 

Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 

Resultaat 275.341 0 0 0 0 0 
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Programma Bedrijfsvoering / overzicht overhead 

Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit de PIOFACH taken, zijnde personeel, 

informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting.  

Wat zijn de ontwikkelingen / bijzonderheden in 2021? 
In 2020 verwachten we de bedrijfsvoering processen zo goed als mogelijk geoptimaliseerd te 

hebben. Het risicomanagement is in 2020 verder ingericht en ook de financiële processen zijn in 2020 

verder verbeterd. In 2020 zal een evaluatie gehouden worden van alle bedrijfsvoeringsprocessen en 

voor 2021 worden met name de verbeteracties geïmplementeerd. Voor 2021 dienen de 

managementrapportages zoveel mogelijk uit geautomatiseerde systemen te komen.  

Wat willen we 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. Structureel en reëel evenwicht in de begroting en uitgaven; 
4. Minimaliseren van de bedrijfsrisico’s door inzet governance structuur. 

 

Wat gaan we ervoor doen? 

Personeel  

In december 2020 bestaat de BVO ICT NML 2 jaar. Op dat moment heeft tevens een herijking van de 

visie van ICT NML plaats gevonden en wordt geëvalueerd in hoeverre het functieboek wat in 2018 is 

opgesteld nog past bij alle ontwikkelingen die dan zijn doorgevoerd. De punten die uit deze evaluatie 

naar voren komen worden in 2021 verwerkt in een aanpak voor een verdere professionalisering van 

het personeel / bedrijfsvoering.  

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 en wordt 
vertaald in een nieuw programma ICT NML 3.0. In 2021 gaat de eerste fase van dit programma van 
start.  
 
In 2020 wordt de DVO frequent met de accountmanagers van de deelnemers geëvalueerd. 
Onderdeel van de evaluatie is de informatie over de diensten en producten van ICT NML, het niveau 
van de dienstverlening, en dergelijke. In 2021 wordt een online dashboard functionaliteit aan de 
deelnemers beschikbaar gesteld. 
 

Communicatie  

De ICT NML contactpersonen vanuit de aangesloten gemeenten zijn de accountmanagers. Elke 
aangesloten gemeente heeft een eigen ICT accountmanager waarmee ICT NML overleg voert. Dit is 
een constructief overleg en zal in 2021 ook worden gecontinueerd. Voor de besluitvorming op 
bestuurlijk niveau hebben de portefeuillehouders van de gemeenten zitting in het bestuur van ICT 
NML. Het bestuurlijk overleg is tevens een platform voor samenwerking en komt 3-maandelijks 
samen. Op strategisch niveau hebben de directeuren/afdelingsmanagers bedrijfsvoering van de 
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deelnemers zitting in het opdrachtgeversoverleg (OGO) van ICT NML. In het OGO wordt de 
gezamenlijke richting van de samenwerking afgestemd. Het OGO adviseert het bestuur 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.  
 

Organisatie  

In de visie ICT NML zal Informatisering tevens een belangrijk item gaan worden waarop ICT NML 

meer wil gaan samenwerken met de aangesloten gemeenten. Deze ontwikkeling zal in 2021 ook 

invloed hebben op de organisatie van ICT NML (formatie en functies), hiermee is in het vastgestelde 

inrichtingsplan (2018) reeds rekening gehouden. 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. Ook zijn voor de verslaglegging rondom de P&C-cyclus de regels van het BBV van belang. 
Bij het oprichten van de BVO is een financiële verordening opgesteld met bijbehorende 
beleidsnota’s.  De gemeenschappelijke regeling ICT NML voldoet aan alle gestelde voorwaarden van 
de provincie Limburg, waardoor de provincie het begrotingstoezicht uitvoert 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 2021 nog steeds het geval zal zijn. 
ICT NML zal de begroting verder door ontwikkelen op het gebied van de W-vragen, KPI’s en 
risicomanagement. Daarnaast zullen de periodieke rapportages zoveel mogelijk uit 
geautomatiseerde systemen gegenereerd moeten worden. 
 

Huisvesting  

ICT NML is in januari 2020 verhuist naar de eerste verdieping van de oude ambachtsschool, 
Godsweerderstraat 2 in Roermond. Dit conform de in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde 
vestigingsplaats. De nieuwe locatie is gunstiger gelegen voor gebruik van het OV en qua inrichting is 
de werkomgeving prettiger doordat teams nu ieder een eigen kamers hebben in plaats van een grote 
kantoortuin.  
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Wat mag het kosten? 
 

Programma 
Automatisering 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Totaal lasten 874.361 815.015 850.375 850.375 850.375 850.375 

Totaal baten 743.762 815.015 850.375 850.375 850.375 850.375 

Saldo van baten en lasten -130.599 0 0 0 0 0 

Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 

Resultaat -130.599 0 0 0 0 0 

 

Overzicht heffing Vennootschapsbelasting 

ICT NML heeft geen raming opgenomen voor vennootschapsbelasting.  

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

Voor ICT NML zijn de algemene dekkingsmiddelen niet van toepassing. 

Overzicht onvoorzien 

ICT NML heeft een post onvoorzien opgenomen van € 50.000. Dit is een verhoging van € 49.000 ten 

opzichte van 2020. De reden hiervoor is verder uitgeschreven in de paragraaf weerstandsvermogen 

en risicobeheersing. 

 

Beleidsindicatoren 

Vanuit de BBV (Besluit Begroten en Verantwoording) is het verplicht om over de volgende 

beleidsindicatoren te rapporteren: 

Indicator Eenheid Per. ICT NML Bron Beschrijving 

Formatie FTE per 1.000  
inwoners 

2021 0,2 ICT NML De toegestane formatie in fte van het 
ambt.apparaat op peildatum 1 januari. 

Bezetting FTE per 1.000  
inwoners 

2021 0,2 ICT NML De werkelijke formatie in fte van het 
ambt.apparaat op peildatum 1 januari. 

Apparaats-
kosten 

Kosten per inwoner 2021 33,42 ICT NML De personele en materiële 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. 
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Externe 
inhuur 

Kosten als % van de 
totale loonsom + 
totale kosten 
inhuur externen 

2021 7,2% ICT NML De inhuur voor tijdelijke vervanging of 
voor de inhuur van specialisten met 
vakkennis die ontbreekt in de 
organisatie. 

Overhead % van totale lasten 2021 12,1% ICT NML De kosten die samenhangen met de 
sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. 
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Paragrafen 
 

 
Voor ICT NML zijn de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing en de treasuryparagraaf 

van toepassing. Voor de paragraaf bedrijfsvoering wordt verwezen naar het programma 

Bedrijfsvoering / overzicht overhead. 

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Risicomanagementbeleid vastgesteld 
Aandacht voor risicomanagement bestaat al geruime tijd. De afgelopen jaren is de aandacht echter 

sterk gegroeid. Dit is zeker ook ingegeven door de nodige schandalen die er zijn geweest bij 

beursgenoteerde ondernemingen en als een reactie daarop het opstellen van governance codes in 

diverse landen. Overheidsorganisaties hebben daarbij nog een extra impuls gekregen doordat in het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als eis is opgenomen dat risico’s financieel moeten 

worden gekwantificeerd en dat op basis daarvan de benodigde weerstandscapaciteit moet worden 

bepaald. En tenslotte heeft de kredietcrisis van 2008 de discussie rondom risicomanagement een 

nieuwe impuls gegeven. Het bestuur van ICT NML heeft het risicomanagementbeleid eind 2019 

vastgesteld. 

Risico’s beschouwen we niet als iets negatiefs dat zoveel mogelijk moet worden uitgebannen. 

Risicomanagement gaat niet alleen gaat om het wegnemen van gevaren maar ook om het realiseren 

van kansen. Om kansen te realiseren moet in kaart worden gebracht wat er eventueel mis kan gaan. 

Ondernemen is risico nemen! Het gaat erom de risico’s goed in kaart te brengen, 

beheersmaatregelen te nemen en bij de uitvoering goed vinger aan de pols te houden. We beperken 

ons daarbij niet alleen tot de eigen omgeving en organisatie maar kijken ook naar de externe 

omgeving. Daarmee wordt ook duidelijk dat er aan risicomanagement een politieke kant zit: de mate 

waarin risico’s worden genomen is een politieke afweging. En wat je ook doet, natuurlijk gaat er wel 

eens iets mis en dat is ook niet uit te bannen, maar als je er goed op bent voorbereid kun je ook goed 

reageren.  

ICT NML wil risicomanagement organisatiebreed toepassen. Om dit te kunnen doen moeten de 

doelstellingen van risicomanagement en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt 

duidelijk zijn. Deze kaders zijn opgenomen in het risicomanagementbeleid.  

Alvorens hier op in te gaan is het van belang twee kernbegrippen toe te lichten. Dit zijn de begrippen 

risicomanagement en risico. Er zijn verschillende definities van risicomanagement en risico mogelijk.  

ICT NML hanteert de volgende definities: 

Risicomanagement: het continu en systematisch doorlopen van de organisatie en zijn activiteiten op 

risico’s om op basis hiervan bewust risico’s te nemen, de kans op risico’s  te verkleinen of de 

gevolgen ervan te beperken.  

 

Risico:  de kans op een gebeurtenis met een effect op het behalen van je doelstellingen 
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Bij een risico gaat het om de kans op het optreden van een gebeurtenis. Het woord kans zorgt ervoor 

dat het gaat over een mogelijke gebeurtenis. Als het zeker is dat een gebeurtenis zich voordoet is het 

geen risico meer. De mogelijke gebeurtenis heeft gevolgen voor het behalen van de doelstellingen. 

Deze gevolgen kunnen zowel financieel als niet-financieel van aard zijn.  

Met het toepassen van risicomanagement streeft ICT NML de volgende doelstelling na: 

▪ het sturen op risico’s; 

▪ het inzichtelijk maken van de risico’s die de Organisatie  loopt; 

▪ zorgdragen dat risico’s zo weinig mogelijk effect hebben op de uitvoering van bestaand 

beleid en voorzieningen; 

▪ zorgdragen voor de continuïteit van de dienstverlening; 

▪ beheersen van processen in de organisatie; 

▪ het maken van verantwoorde keuzes met betrekking tot het al dan niet nemen van risico’s; 

▪ voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent het weerstandsvermogen uit de Besluit 

begroting en verantwoording  (BVV); 

▪ risicobewustzijn van (medewerkers van) de organisatie stimuleren en vergroten 

▪ optimaliseren van de risicokosten ( kosten van preventie, verzekeringspremies en eigen 

schades). 

Risicomanagementproces 
Het risicomanagementproces is het continue proces van risico’s in beeld krijgen, kwantificeren en 

afwegen of en welke beheersmaatregelen er genomen moeten worden. Het doorlopen van het 

risicomanagementproces is dus het uitvoeren van een risicoanalyse. Het risicomanagementproces 

kan per organisatieonderdeel of project worden doorlopen en het kan zo vaak worden doorlopen als 

men wenst. Het risicomanagementproces bestaat uit de stappen context, identificatie, analyse en 

beoordeling, afwegen alternatieven, uitvoeren beheersstrategie en evaluatie. 

 

 

Identificatie risico’s 
In deze fase worden alle potentiële risico’s geïdentificeerd. Hierbij valt te denken aan een breed scala 

aan soorten risico’s, zoals milieurisico’s, aansprakelijkheidsrisico’s, materiële risico’s, etc.  



 

 
WWW.ICTNML.NL 

1
9

 

ICT NML kiest ervoor om de risico’s van onderuit de organisatie naar boven te laten komen (bottom-

up benadering). Deze benadering zorgt ervoor dat de risico’s op teamniveau worden benoemd. Dit is 

een praktische benadering omdat risico’s op deze manier worden benoemd door degenen die 

dagelijks het werk uitvoeren waarin de risico’s zich kunnen voordoen. 

Analyse en beoordeling risico’s 
Na het in kaart brengen van de risico’s kunnen deze geanalyseerd worden. De analyse bestaat uit een 

inschatting van de kans dat een gebeurtenis optreedt, waarbij tevens wordt aangegeven wat de 

gevolgen van het optreden van het risico kunnen zijn. In de processtap analyse en beoordeling 

worden de risico’s dus gekwantificeerd. Deze kwantificering gebeurt op basis van de hierna 

genoemde klassen.  Bij beoordeling wordt gekeken naar de kwaliteit, uniformiteit en volledigheid van 

het risicoprofiel. 
 

Kans 
Voor de beoordeling van de kans worden 5 klassen gebruikt. Het referentiebeeld dat erbij genoemd 

staat kan worden gebruikt als hulpmiddel bij het bepalen van de kans. 

 

Klasse Referentiebeeld Percentage 

1 < of 1x per 10 jaar 10% 

2 1x per 5 – 10 jaar 30% 

3 1x per 2 – 5 jaar 50% 

4 1x per 1 – 2 jaar 70% 

5 1x per jaar of > 90% 

 

Gevolg 
Voor alle risico’s wordt nagegaan of deze financiële gevolgen met zich brengen. Daarnaast is het 

mogelijk dat een gebeurtenis gevolgen heeft voor het imago van de organisatie. Er zijn ook 

gebeurtenissen met enkel imagogevolgen mogelijk. Voor de beoordeling van de financiële gevolgen 

van een risico worden de volgende klassen met bijbehorende bandbreedtes gehanteerd. 

 

Klasse Financieel gevolg 

1                  X < € 25.000 

2   € 25.000 < X < € 100.000 

3 € 100.000 < X < € 250.000 

4 € 250.000 < X < € 500.000 

5         € 500.000 < X               
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Risicoscore 
Met behulp van de risicoscore kunnen risico’s worden geprioriteerd en wordt inzichtelijk welke 

risico’s de grootste invloed hebben op het realiseren van de doelstellingen. De risicoscore wordt 

bepaald door de klassen van kans en gevolg te vermenigvuldigen volgens onderstaande formule.  

Risicoscore = kans x gevolg 

 

Als hulpmiddel bij de uitvoering van risicomanagement maakt ICT NML gebruik van het 

risicomanagementinformatiesysteem NARIS. Alle risico’s die worden geïdentificeerd worden met 

bijbehorende kans en gevolgklassen opgenomen in NARIS. Het systeem wordt gebruikt bij het 

berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

Inventarisatie risico’s 
Binnen ICT NML zijn de risico’s in beeld gebracht. Conform het vastgestelde beleid is vervolgens 

aangegeven wat de kans is dat een risico zich voordoet en wat het mogelijk financieel effect is. 

Uiteindelijk zijn deze inschattingen binnen het MT en met de opdrachtgevers getoetst en reëel 

bevonden. 

 

De volgende risico’s zijn geïdentificeerd: 

# Risicogebeurtenis Netto kans Netto max gevolg Netto 

score 

1 Diefstal en fraude 1x per 5 – 10 jaar € 50.000  4 

2 Langdurig ziekteverzuim 1x per 2 – 5 jaar € 100.000  6 

3 Inbreuk op 

informatiebeveiliging 

1x per 1 – 2 jaar € 50.000  8 

4 Opleidingsniveau en 

verandervermogen 

medewerkers 

1x per 1 – 2 jaar € 10.000  4 

5 Juridisch risico rondom 

contracten 

1x per 1 – 2 jaar € 30.000  8 

6 Afscheid nemen personeel 1x per 5 – 10 jaar € 150.000  6 

7 Langdurige uitval ICT 

systemen 

1x per 5 – 10 jaar € 200.000  6 

 

Nadere toelichting per risico: 

1) Diefstal en fraude      € 50.000 1x per 5 – 10 jaar 

Diefstal en fraude kan altijd voorkomen. ICT NML zorgt in haar procedures en richtlijnen 

(waaronder functiescheiding) dat de kans hierop wordt geminimaliseerd. Toch blijft er op dit 

punt een restrisico dat elke organisatie loopt.  
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2) Langdurig ziekteverzuim     € 100.000 1x per 2 – 5 jaar 

Vanuit het HRM beleid wordt zorgvuldig omgegaan met personeel. Desondanks is langdurig 

ziekteverzuim een risico dat elke organisatie loopt. Regulier ziekteverzuim is opgenomen in 

de begroting maar er is geen budget opgenomen voor langdurig ziekteverzuim. Derhalve 

wordt hier een risico gelopen. 

 

3) Inbreuk op informatiebeveiliging   € 50.000 1x per 1 – 2 jaar 

Het dreigingslandschap is de laatste jaren veranderd. Er wordt continu geprobeerd in 

systemen binnen te dringen. Aanvallen zijn vaak deskundiger van aard. ICT NML heeft een 

cybersecurity verzekering samen met de deelnemende gemeenten. Desondanks blijft er een 

restrisico waar rekening mee moet worden gehouden (zie ook 7 langdurige uitval ICT 

systemen). 

 

4) Opleidingsniveau en verandervermogen medewerkers € 10.000 1x per 1 – 2 jaar 

Permanente opleiding en flexibiliteit van medewerkers is noodzakelijk binnen de ICT. 

Medewerkers krijgen alle kansen om hier in bij te blijven en hiervoor is opleidingsbudget 

beschikbaar. Toch blijven risico’s aanwezig dat er incidenten gebeuren waarvoor meer 

expertise noodzakelijk is.  

 

5) Juridisch risico rondom contracten   € 30.000 1x per 1 – 2 jaar 

ICT NML hanteert een aanbestedingsbeleid en zet inkoopadviseurs in bij het aangaan van 

contracten. Desondanks kunnen er zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de uitvoering 

van een contact verschillen in mening ontstaan. Indien dit zich voordoet is extra juridische 

ondersteuning noodzakelijk. 

 

6) Afscheid nemen personeel    € 150.000 1x per 5 – 10 jaar 

Ondanks dat er zorgvuldig met het personeel wordt omgegaan kan zich de situatie voordoen 

dat er (gedwongen) afscheid moet worden genomen van een medewerker. De hiervoor te 

nemen lasten zijn niet opgenomen in de begroting (transitievergoeding, juridische kosten 

etc).  

 

7) Langdurige uitval ICT systemen    € 200.000 1x per 5 – 10 jaar 

Gezien het dreigingslandschap (zie ook punt 3) is er een kans van langdurige uitval van ICT 

systemen. Ondanks permanente investeringen in de beveiliging, optimalisering van 

procedures en een cybersecurity verzekering blijft er een restrisico waar rekening mee moet 

worden gehouden. Daarnaast kan een langdurige uitval ook ontstaan door een hardware 

storing of een incident in de omgeving.  
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Dit laat de volgende risicokaart zien: 

Financieel   Netto 

€ 500.000 < x       

€ 250.000 < x < € 500.000      

€ 100.000 < x < € 250.000  2    

€ 25.000 < x < € 100.000  1 1 2  

x < € 25.000    1  

      

Kans 10% 30% 50% 70% 90% 

 

Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s 

waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot 

de financiële positie. Dit verband is in onderstaande figuur schematisch weergegeven. 

 

 
 

Het is van belang te weten of er sprake is van een toereikend weerstandsvermogen. Als het 

risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico’s 

en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De 

benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de 

beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.  
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Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient te worden vastgesteld welke ratio ICT 

NML  nastreeft. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel. 

 

Waarderingscijfer 
Ratio 

weerstandsvermogen 
Betekenis 

A           2,0 < x Uitstekend 

B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 < x < 1,4 Voldoende 

D 0,8 < x < 1,0 Matig 

E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende 

F                    x < 0,6                 Ruim onvoldoende 

 

In het risicomanagementbeleid is afgesproken dat de ratio uiterlijk wordt vastgelegd in de begroting 

2021. Omdat deze jaarrekening nagenoeg op het zelfde moment wordt gepubliceerd zullen we ook in 

dit document hier al op ingaan.  

 

ICT NML kiest ervoor om op termijn te groeien naar een ratio van 1,0. Een ratio van 1,0 wordt gezien 

als voldoende. Niet meer en niet minder. Met andere woorden het weerstandsvermogen wordt voor 

100% bij ICT NML opgebouwd.  

 

Hierbij zijn de volgende argumenten van belang: 

▪ een gezamenlijke buffer om risico’s bij ICT NML af te vangen zonder hiervoor direct de 

exploitatie van de deelnemende gemeenten te raken; 

▪ minder knelpunten in de bedrijfsvoering indien zich een risico voordoet; 

▪ minder bestuurlijke druk indien zich een risico voordoet en er naar de gemeenteraden 

moet worden gegaan voor extra middelen; 

▪ het verhogen van de solvabiliteit van ICT NML. 

 

Benodigde weerstandscapaciteit 

Op basis van bovenstaande risico’s is volgens risicosimulatie (Monte-Carlo-methode) het 

noodzakelijke weerstandsvermogen bepaald bij een zekerheidspercentage van 90%. Het benodigde 

weerstandsvermogen van ICT NML bedraagt na deze risicosimulatie afgerond € 352.000. 

  

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Benodigde weerstandscapaciteit 
 Ratio weerstandsvermogen = 
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Beschikbare weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit is op dit moment de volgende (afgerond): 

- algemene reserve (opgebouwd saldo 2018)    €     5.000 

- resultaat 2019      € 145.000 

- resultaat 2020                  pm 

- Post onvoorzien 2021     €   50.000 

Totaal        € 200.000 

Bij een noodzakelijke weerstandscapaciteit van € 352.000 resteert er nog een bedrag van € 152.000 

aan op te bouwen weerstandscapaciteit. De ratio weerstandsvermogen bedraagt nu 0,57. 

 

Voorstel opbouw weerstandscapaciteit  
In overleg met de deelnemende gemeenten is gezocht naar een wijze waarin weerstandscapaciteit 

wordt opgebouwd maar waarin niet ineens een fors bedrag hiervoor door de deelnemende 

gemeenten moet worden ingebracht. 

 

Voorgesteld wordt om in een aantal jaren te groeien naar een ratio weerstandsvermogen van 1,0. 

Hiervoor wordt vanaf de begroting 2021 de post onvoorzien van € 1.000 naar € 50.000 verhoogd. 

Daarnaast houden de gemeenten het verschil tussen beschikbare weerstandscapaciteit binnen ICT 

NML en benodigde weerstandscapaciteit in de tussentijd zelf binnen haar weerstandscapaciteit 

beschikbaar. 

 

Voor de begroting 2021 dient een bedrag van € 152.000 als achtervang binnen de 

weerstandscapaciteit van de gemeenten beschikbaar te zijn. Dit is als volgt te verdelen naar de 

deelnemende gemeenten: 

▪ Venlo   € 72.000 

▪ Roermond   € 43.000 

▪ Weert   € 29.000 

▪ Nederweert   €   8.000 
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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: 

Kengetal Norm Jaarrek 

2019 

Begr. 

2020 

Begr. 

2021 

Begr. 

2022 

Begr. 

2023 

Begr. 

2024 

1. netto schuldquote 0%<>100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1a. netto schuldquote 

gecorrigeerd voor  alle 

verstrekte leningen 

0%<>100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2. solvabiliteitsratio 25%<>40% 18,7% 0% 23,5% 27,8% 31,6% 35,0% 

3. structurele 

exploitatieruimte 

> 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4. Kengetal 

grondexploitatie 

> 0 N.v.t.    

5. Belastingcapaciteit - N.v.t.    

 

Ad 1+1a) 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 is in opbouw om een weerstandsvermogen op te bouwen. Zie 

hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

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

lasten.  
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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.  

  

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

 

KASGELDLIMIET (x € 1.000) 2021 2022 2023 2024 

       

(1) Vlottende schuld 650 650 650 650 

(2) Vlottende middelen 850 900 950 1.000 
(3) Netto vlottend (+) of overschot 
middelen (-) -200 -250 -300 -350 

4. Kasgeldlimiet 621 621 621 621 

       

Ruimte onder KGL (4>3) 821 871 921 971 

Overschrijding van de KGL (3>4) 0 0 0 0 

       

Berekening kasgeldlimiet      
       

Begrotingstotaal (x € 1.000) 7.575 7.579 7.579 7.579 

Percentage regeling 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 

Kasgeldlimiet (x € 1.000) 621 612 621 621 

 

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. 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. 

Renterisiconorm 2021 2022 2023 2024 

       

(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 

(5b) Overschrijding renterisiconorm 0 0 0 0 
 

    

(4a) Begrotingstotaal (x € 1.000) 7.575 7.579 7.579 7.579 

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

(4) = (4a x 5b/100) Renterisiconorm (min € 2,5 
mln) 

2,5 mln 2,5 mln 2,5 mln 2,5 mln 

 

ICT NML blijft binnen de renterisiconorm. 
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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 in de schatkist van het Rijk via schatkistbankieren. 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. 

Doelmatigheid financiering 
ICT NML tracht de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen 

en financiële posities te minimaliseren. 

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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Financiële begroting 
 

 

Overzicht baten en lasten 1 

Overzicht baten 
en lasten 

Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Programma 
Automatisering 

6.674.732 6.674.732 0 6.678.532 6.678.532 0 6.678.532 6.678.532 0 6.678.532 6.678.532 0 

Programma 
Bedrijfsvoering 

850.375 850.375 0 850.375 850.375 0 850.375 850.375 0 850.375 850.375 0 

Algemene dekkings- 
middelen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onvoorzien 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000 50.000 0 

Heffing VpB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geraamd saldo van 
baten en lasten 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geraamd resultaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                
1 Tevens overzicht van reëel en structureel begrotingsevenwicht 
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Overzicht bijdrage per deelnemende gemeente 

 

BATEN BIJDRAGE PER DEELNEMENDE GEMEENTE (in €) 
Begroting 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 

          
Bijdrage centrale lasten     

Gemeente Roermond   1.775.352    1.775.352    1.775.352    1.775.352  

Gemeente Venlo   2.772.510    2.772.510    2.772.510    2.772.510  

Gemeente Weert   1.003.332    1.003.332    1.003.332    1.003.332  

Gemeente Nederweert      300.383       300.383       300.383       300.383  

Totaal bijdrage centrale lasten   5.851.575    5.851.575    5.851.575    5.851.575  

          
Bijdrage gemeentespecifieke lasten     

Gemeente Roermond      381.622       381.622       381.622       381.622  

Gemeente Venlo      846.431       846.431       846.431       846.431  

Gemeente Weert      334.679       334.679       334.679       334.679  

Gemeente Nederweert      160.800       164.600       164.600       164.600  

Totaal bijdrage gemeentespecifieke lasten   1.723.532    1.727.332    1.727.332    1.727.332  

  

Totale bijdrage per gemeente          
Gemeente Roermond   2.156.974    2.156.974    2.156.974    2.156.974  

Gemeente Venlo   3.618.941    3.618.941    3.618.941    3.618.941  

Gemeente Weert   1.338.011    1.338.011    1.338.011    1.338.011  

Gemeente Nederweert      461.183       464.983       464.983       464.983  

Totale bijdrage   7.575.107    7.578.907    7.578.907    7.578.907  
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Specificatie mutatie bijdrage 2021 per gemeente ten opzichte van begroting 2020 
 

Gemeente Roermond X € 1.000 2021 2022 2023 2024 

Begroting 2020 2.008 2.008 2.008 2.008 

     

Autonome ontwikkelingen: 

1. Indexering 

2. Microsoft licenties 

3. Email standaarden 

 

40 

41 

2 

 

40 

41 

2 

 

40 

41 

2 

 

40 

41 

2 

Taakverschuivingen: 

4. Applicatiebeheer veilig mailen 

5. WiFi gemeenten 

 

11 

38 

 

11 

38 

 

11 

38 

 

11 

38 

Aanvullend besluit: 

6. Onvoorzien ophogen vorming 
    weerstandsvermogen 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

Afronding / verschuivingen 1 1 1 1 

Begroting 2021 2.157 2.157 2.157 2.157 

 

Gemeente Venlo X € 1.000 2021 2022 2023 2024 

Begroting 2020 3.365 3.365 3.365 3.365 

     

Autonome ontwikkelingen: 

1. Indexering 

2. Microsoft licenties 

3. Email standaarden 

 

66 

86 

4 

 

66 

86 

4 

 

66 

86 

4 

 

66 

86 

4 

Taakverschuivingen: 

4. Applicatiebeheer veilig mailen 

5. WiFi gemeenten 

 

17 

50 

 

17 

50 

 

17 

50 

 

17 

50 

Aanvullend besluit: 

6. Onvoorzien ophogen vorming 
    weerstandsvermogen 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

Afronding / verschuivingen 7 7 7 7 

Begroting 2021 3.619 3.619 3.619 3.619 
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 Gemeente Weert X € 1.000 2021 2022 2023 2024 

Begroting 2020 1.238 1.238 1.238 1.238 

     

Autonome ontwikkelingen: 

1. Indexering 

2. Microsoft licenties 

3. Email standaarden 

 

24 

49 

1 

 

24 

49 

1 

 

24 

49 

1 

 

24 

49 

1 

Taakverschuivingen: 

4. Applicatiebeheer veilig mailen 

5. WiFi gemeenten 

 

6 

13 

 

6 

13 

 

6 

13 

 

6 

13 

Aanvullend besluit: 

6. Onvoorzien ophogen vorming 
    weerstandsvermogen 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Afronding / verschuivingen -2 -2 -2 -2 

Begroting 2021 1.338 1.338 1.338 1.338 

 

 Gemeente Nederweert X € 1.000 2021 2022 2023 2024 

Begroting 2020 448 452 452 452 

     

Autonome ontwikkelingen: 

1. Indexering 

2. Microsoft licenties 

3. Email standaarden 

 

8 

-2 

0 

 

8 

-2 

0 

 

8 

-2 

0 

 

8 

-2 

0 

Taakverschuivingen: 

4. Applicatiebeheer veilig mailen 

5. WiFi gemeenten 

 

2 

8 

 

2 

8 

 

2 

8 

 

2 

8 

Aanvullend besluit: 

6. Onvoorzien ophogen vorming 
    weerstandsvermogen 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Afronding / verschuivingen -6 -6 -6 -6 

Begroting 2021 461 465 465 465 
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Aanmerkelijke verschillen ten opzichte van 2020 
De totale lasten nemen in totaal met een bedrag van circa € 520.000 toe ten opzichte van 2020. 

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

- Indexering conform in de Kadernota ICT NML 2020 opgenomen percentages van in totaal 

afgerond € 139.000; 

- Stijging van de kosten voor de Microsoftlicenties met € 173.000; 

- Implementatie van de centrale oplossing voor WiFi voor de gemeenten van in totaal € 110.000; 

- Hiernaast zijn kosten opgenomen voor applicatiebeheer Veilig Mailen, emailstandaarden en de 

verhoging van de post onvoorzien. 

 

Overzicht incidentele baten en lasten 
Er is geen sprake van incidentele baten en lasten. Alle in de meerjarenbegroting opgenomen 

posten zijn structureel van aard. 

 

 

 

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 
 

Balansbegroting 
 

 

Balansbegroting  

(x € 1.000) 

Rekening 
2019 

Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

VASTE ACTIVA       

Materiële vast activa 0 0 0 0 0 0 

Financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 

Totaal vaste activa 0 0 0 0 0 0 

       

VLOTTENDE ACTIVA       

Voorraden 0 0 0 0 0 0 

Uitzettingen met een 
rentetypische looptijd 
korter dan een jaar 

712 0 750 800 850 900 

Liquide middelen 91 0 100 100 100 100 

Overlopende activa 0 0     

Totaal vlottende activa 803 0 850 900 950 1.000 

Totaal Activa 803 0 850 900 950 1.000 
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VASTE PASSIVA       

Eigen vermogen 150 0 200 250 300 350 

Voorzieningen 0 0 0 0 0 0 

Vaste schulden met een 
rentetypische looptijd van 
een jaar of langer 

0 0 0 0 0 0 

Totaal vaste passiva 150 0 200 250 300 350 

       

VLOTTENDE PASSIVA       

Netto vlottende schulden 
met een rentetypische 
looptijd korter dan een jaar 

505 0 500 500 500 500 

Overlopende passiva 148 0 150 150 150 150 

Totaal vlottende passiva 653 0 650 650 650 650 

Totaal passiva 803 0 850 900 950 1.000 

 

In de balansbegroting is rekening gehouden met de stijging van het eigen vermogen zoals 

aangegeven in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

 

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

begroting 2020 is als volgt (afgerond): 

▪ treasury € 0; 

▪ overhead € 7.575.000. 

 

Taakveld Treasury 
In de begroting zijn er geen financieringslasten geraamd. De begroting wordt gefinancierd door de 

bijdragen van de deelnemers (voorschotbasis). Financieringslasten zullen minimaal zijn. 

 

Taakveld Overhead 
De volledige begroting van ICT-NML valt onder het taakveld Overhead . Wel dient inzichtelijk 

gemaakt te worden wat tot de ‘eigen overhead’ behoort. Dit bedrag is opgenomen in het 

programma Bedrijfsvoering / overzicht overhead. 
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EMU-saldo 
 

EMU (x € 1.000) Begroting 
2020 

Begroting 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan 
c.q. onttrekking uit reserves (zie 
BBV, artikel 17c). 

0 0 0 0 0 

2 + Afschrijvingen ten laste van de 
exploitatie. 

0 0 0 0 0 

3 + Bruto dotaties aan de post 
voorzieningen ten laste van de 
exploitatie. 

0 0 0 0 0 

4 - Investeringen in (im)materiële vaste 
activa die op de balans worden 
geactiveerd 

0 0 0 0 0 

5 + Baten uit bijdragen van andere 
overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie 
zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4 

0 0 0 0 0 

6 + Desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa:    Baten uit 
desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa (tegen verkoopprijs), 
voorzover niet op exploitatie 
verantwoord 

0 0 0 0 0 

7 - Aankoop van grond en de uitgaven 
aan bouw-, woonrijp maken e.d. 
(alleen transacties met derden die 
niet op de exploitatie staan) 

0 0 0 0 0 

8 + Baten bouwgrondexploitatie:    Baten 
voorzover transacties niet op 
exploitatie verantwoord 

0 0 0 0 0 

9 - Lasten op balanspost Voorzieningen 
voorzover deze transacties met 
derden betreffen 

0 0 0 0 0 

10 - Lasten ivm transacties met derden, 
die niet via de onder post 1 
genoemde exploitatie lopen, maar 
rechtstreeks ten laste van de 

reserves (inclusief fondsen en 
dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van 
bovenstaande posten 

0 0 0 0 0 

11 - Boekwinst bij verkoop van 
deelnemingen en aandelen. 

0 0 0 0 0 

       

Berekend EMU-saldo 0 0 0 0 0 

 


