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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel aan inzake de definitieve gunning van 
de opdracht voor de uitbesteding van onze generieke ICT, zoals vorige week 
reeds aangekondigd. 

Aanleiding en context 
De uitbesteding van onze generieke ICT is onderdeel van de 
ontwikkelrichting ICT die we eerder hebben ingezet. Naast de uitbesteding 
generieke ICT wordt ons software-landschap geoptimaliseerd. Centrale 
uitgangspunten hierbij zijn: innovatie, standaardisatie, verminderen aantallen 
applicaties en de inzet op het gebruik van SaaS oplossingen (waarbij rekening 
wordt gehouden met geldende informatiebeveiliging- en privacy kaders). 

In het kader van het besluit om ICT te gaan outsourcen is op 26 januari 2017 
een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor de uitbesteding van onze 
generieke ICT. Deze procedure heeft op 5 juli 2018 geleid tot de selectie van 
een leverancier voor onze generieke ICT (Fujitsu Technology Solutions B.V. 
hierna Fujitsu) voor het definitief gunnen van de opdracht op basis van de 
beste prijs-kwaliteitverhouding. 

Met de selectie van Fujitsu voor de uitbesteding van onze generieke ICT 
wordt een belangrijke basis gelegd voor de ontwikkeling van de l&A 
organisatie naar een compacte en toekomstbestendige I&A regie- en 
klantorganisatie. Een regie- en klantorganisatie die zorg draagt voor de 
optimale afstemming tussen de (interne) vraag naar en het aanbod van ICT 
diensten door externe ICT leveranciers. Een organisatie die zich daarmee 
vooral richt op strategische en tactische inzet van ICT. Hiermee wordt 
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invulling gegeven aan de ambitie van het college om ICT meer als strategisch 
middel in te zetten voor het realiseren van maatschappelijke doelen en het 
innoveren van onze gemeentelijke dienstverlening. 

Raadsbesluit 
Anders dan we hadden verwacht is er (vanwege een ander gevraagd 
financieringsritme) nu een raadsbesluit nodig (dit was in beginsel een 
collegebevoegdheid) om de voorfinanciering in 2019 en 2020 te kunnen 
vaststellen. Om geen onnodige vertraging te laten ontstaan vinden we het 
noodzakelijk dit besluit nog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden. 
Uitstellen van het raadsbesluit naar september brengt namelijk een aantal 
risico's en aandachtspunten met zich mee: 

• De definitieve inschrijvingen kennen een gestanddoeningstermijn van 
90 dagen. Dit betekent dat de inschrijver zijn aanbieding niet terug 
kan trekken gedurende de termijn van 90 dagen. Buiten die termijn 
kan dat weer wel. Deze termijn loopt vanaf de dag van indiening van 
de inschrijving (18 juni 2018). Definitieve gunning dient derhalve in 
die termijn (uiterlijk 16 september) plaats te vinden. Indien het besluit 
omtrent definitieve gunning op zich laat wachten dan moeten de 
inschrijvers verzocht worden deze te verlengen. Een inschrijver is 
hiertoe niet verplicht. 

• Het betekent voor de aanbestedingsprocedure dat definitieve gunning 
pas eind september aan de orde is en er een vertraging van in elk geval 
2 maanden ontstaat. Aanvang van de werkzaamheden kan namelijk 
pas starten na de definitieve gunning. Daarmee lopen we risico's op 
het gebied van continuïteit. Met name rondom onderdelen van de 
gemeentelijke werkplek is de noodzaak tot vernieuwing en vervanging 
zeer noodzakelijk omdat ondersteuning van deze onderdelen op korte 
termijn stopt. 

We hebben u nog niet eerder over voorgaande kunnen informeren omdat de 
uitkomsten van de aanbesteding pas zeer recent bekend zijn geworden, 
namelijk op 4 juli 2018. Diezelfde dag nog hebben we raadscommissie F&V 
geïnformeerd over de financiële effecten daarvan en de noodzaak om dit te 
agenderen voor de raad. 

Financiële effecten 
De businesscase generieke ICT maakt onderdeel uit van de totale 
businesscase ontwikkelrichting ICT. 

Zoals eerder benoemd was er voor dit onderdeel eerder uitgegaan van een 
structurele besparing van €1,6 min. op de kosten van generieke ICT. In 
onderstaande tabel is de businesscase generieke ICT weergegeven na 
uitkomsten van de Europese aanbesteding. Conclusies: 
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Alle kosten (transitiekosten leverancier, interne projectkosten, 
frictiekosten) worden gedurende de looptijd van het initiële contract (6 
jaar) terugverdiend door de besparing op generieke ICT kosten. Het 
contract kan nog met 2x2 jaar worden verlengd. Dit heeft een fors 
(additioneel) positief effect op de businesscase. 
Los van de verlengingsoptie kan structureel een besparing van circa 
€4 min. worden gerealiseerd op de kosten generieke ICT. Er was 
eerder uitgegaan van besparing van €1,6 min. Dit levert een extra 
structurele besparing op van circa €2,4 min. 
In de eerste jaren (2016-2020) moet er geïnvesteerd worden om een 
besparing op termijn mogelijk te maken. In de gemeentebegroting 
2017 is voor de periode 2016-2018 rekening gehouden met deze 
investering (op basis van de vorige businesscase). 
Uit de Europese aanbesteding blijkt dat de eenmalige transitiekosten 
hoger uitvallen voor de periode 2018-2020. Per saldo leidt dit tot een 
financieringsvraagstuk voor 2019 (€9,8 min.) en 2020 (€0,3 min.). Dit 
wordt in de periode 2021-2024 terugverdiend door een hogere 
besparing. 
In 2025 is de gehele structurele besparing van 4 miljoen (1.6 + 
additioneel 2.4) vrij beschikbaar. 

Lflopti jd contract 6 jaar 
Businesscase na aanbesteding 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Cumulatief 

Gerwrielie Cr Jaar-1 Jair 2 Jair-3 Jaar-4 Jaar-5 Jaar-6 Jaar-7 Jaar-8 Jaar-9 
Huidige kosten f 13.804 f 13.804 € 15.051 € 15.651 15.651 t 15.651 € 15.651 15.651 f 15.651 C 136565 
Kosten na uitbesteding c 14.438 t 16.382 C 19.400 C 24.269 € 15.911 £ 1157S € 1157S £ 11.578 £ 11428 C 136565 
Besparing c € 4.073 ( 4.073 t 4.073 € 4J23 

f 1 595 € 1595 ( 1.595 1.595 
VoorfinanciehnQ en besparing c e £ -1A82 € .8.618 € -260 €2.478 €2.478 €2.4 78 12.627 € 0 

.f 9.800 

Technische sessie 
We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van deze brief en 
bijgevoegd raadsvoorstel nog vragen heeft. Daarom bieden we u een 
technische sessie aan op maandag 16 juli 17:30 (locatie volgt). 
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