
Raadsvoorstel / ^ ^ Genneente 

yjroningen 

Datum raadsvergadering 

Raadscommissie 

Datum raadscommissie 

Publiciteit 

Bijiagen 

Onderwerp 

30-05-2012 

Persconferentie PC 

0 

Registratlenr. 

Datum B&W besluit 

Portefeulllehouder 

Steller 

Telefoon 

E-mail 

BD 12.2997224 

T. Schroor 

B. Vissers 

7809 
barend.vissers@gronin 
gen.nl 

Investering digitale werkpiek 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een krediet beschikbaar te stellen van 1,9 miljoen euro voor de vemieuwing van de digitale 

w^erkplek en de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten van 0,198 miljoen euro per 
2012 en 0,455 miljoen euro per 2013 te dekken uit extra beleidsmiddelen die in de begroting 
2012 zijn toegekend; 

II. de structurele kosten voor onderhoud en beheer van 0,497 miljoen euro per 2012 en| 
1,245 miljoen euro per 2013 te dekken uit extra beleidsmiddelen die u in de begroting 2012 
zijn toegekend; 

III. de incidentele exploitatielasten van 0,183 miljoen euro in 2012 en 0,822 miljoen euro in 2013 
te dekken uit extra beleidsmiddelen die in de begroting 2012 zijn toegekend; 

IV. de reserve microsoftlicenties van 1,35 miljoen euro vrij te laten vallen ten gunste van 
algemene middelen; 

V. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 

http://gen.nl


Publiekssamenvatt ing 

De vervanging van de huidige digitale werkpiek is noodzakelijk om onze bedrijfscontinui'teit te 
garanderen: de nu gebruikte software wordt binnenkort niet meer ondersteund. Om te kunnen 
besparen op kantoorhuisvesting is het tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken een harde 
randvoorwaarde. De nieuwe digitale werkpiek moet daarom gebaseerd zijn op de flexibele 
werkpiek. Om de technologische ontwikkelingen die op ons af komen aan te kunnen zullen we ook 
onze eigen ICT-basisvoorziening moeten actualiseren. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. een krediet beschikbaar te stellen van 1,9 miljoen euro voor de vemieuwing van de digitale 

werkpiek en de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten van 0,198 miljoen euro per 
2012 en 0,455 miljoen euro per 2013 te dekken uit extra beleidsmiddelen die in de begroting 
2012 zijn toegekend; 

II. de structurele kosten voor onderhoud en beheer van 0,497 miljoen euro per 2012 en| 
1,245 miljoen euro per 2013 te dekken uit extra beleidsmiddelen die u in de begroting 2012 
zijn toegekend; 

III. de incidentele exploitatielasten van 0,183 miljoen euro in 2012 en 0,822 miljoen euro in 2013 
te dekken uit extra beleidsmiddelen die in de begroting 2012 zijn toegekend; 

IV. de reserve microsoftlicenties van 1,35 miljoen euro vrij te laten vallen ten gunste van 
algemene middelen; 

V. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Inleiding 

Tijdens de raadscommissie F&V van 7 maart 2012 is de ICT-visie en de investering in de digitale 
werkpiek aan de orde geweest. Naar aanleiding van de discussie die volgde, heeft het college 
besloten deze twee zaken, die weliswaar in elkaars verlengde liggen, afzonderlijk met de raad te 
willen bespreken. Aangezien er veel tijdsdruk ligt op de invoering van de nieuwe digitale werkpiek 
wil het college dit eerst aan uw raad voorleggen. In een later stadium wil het college de ICT-visie 
met uw raad bespreken. 

We staan aan de vooravond van een noodzakelijke vervanging van zowel het besturingssysteem als 
de kantoorautomatiseringsomgeving van onze werkstations. Deze vervanging is om een aantal 
redenen noodzakelijk: 

onze kantoorautomatisering is sterk verouderd en wordt binnenkort niet meer door de 
leverancier onderhouden. Ook de leveranciers van onze bedrijfsapplicaties die gekoppeld zijn 
aan onze kantoorautomatisering geven aan, binnen afzienbare tijd, het onderhoud op de versie 
die binnen de gemeente Groningen wordt gebruikt stop te zetten. We maken gebruik van een 
gedateerde kantoorautomatiseringsomgeving. Dit is veroorzaakt door het besluit, genomen in 
2006, om het onderhoudscontract met de leverancier van onze kantoorautomatisering 
(Microsoft) stop te zetten. Vervolgens is onderzocht of open source alternatieven voorhanden 
waren (zie ook de collegebrief aan de raad: Toezegging raadscommissie F&V met betrekking 
tot OSOSS-beleid - BD 12.2991431); 



de mailomgeving die we als gemeente Groningen in gebruik hebben (Groupwise) levert steeds 
meer problemen op met de interactie met bedrijfsapplicaties, maar ook met nieuwe media als 
smartphones en tablets. Ook zijn de doorgroeimogelijkheden van onze huidige mailomgeving 
(met name ten behoeve van samenwerking en flexibiliteit) beperkt; 
in onze bedrijfsvoering is de laatste jaren in toenemende mate de wens en noodzaak zichtbaar 
naar meer flexibiliteit als het gaat om toegang tot onze digitale informatievoorziening. Denk 
bijvoorbeeld aan inspecteurs of handhavers die op locatie digitaal willen registreren of zoeken. 
Ook onder de vlag van "Het Nieuwe Werken" is een ontwikkeling te zien van een toenemende 
flexibiliteit in werken: plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk. Bij een integrale aanpak staat hier 
ook een efficienter gebruik van onze kantooromgeving, met bijbehorende kostenbesparing, 
tegenover. Immers, als we niet meer werken met vaste kantoorplekken, kunnen we met minder 
kantoorruimte prima overweg. Met onze huidige digitale werkpiek is dit flexibel werken, en dus 
besparing, maar zeer beperkt mogelijk; 
het plaats- en tijdonafhankelijk samenwerken dient te worden ondersteund met hierop 
toegespitste (samenwerkings)software. Op het moment dat medewerkers elkaar minder vaak 
fysiek treffen, zullen we naast telefoon en mail ook andere hulpmiddelen dienen in te zetten. 
Denk bijvoorbeeld aan zaken als groeps-chat, videoconferencing of team- en projectsites. 
De nieuwe werkpiek inclusief deze voorzieningen zal ook de raad ten goede komen; 
de technologische ontwikkelingen gaan door. De gemeente zal hier rekening mee moeten 
blijven houden om goed te anticiperen op deze ontvwkkelingen. Een actuele digitale werkpiek is 
bijvoorbeeld nodig om gebruik van tablets te kunnen ondersteunen of digitaal document 
management voldoende te faciliteren. 

Al deze ontwikkelingen leiden er toe dat een stevige upgrade van onze digitale werkstations moet 
worden doorgevoerd en daarbij investeringen nodig zijn. 

Het voorstel luidt om voorafgaand aan de bespreking van deze nota in de raadscommissie F&V, een 
technisch overleg in te plarmen waarin allerlei ICT technische en financieel technische vragen en 
opmerkingen kunnen worden besproken. Zie de collegebrief aan de raad (Toezegging 
raadscommissie F&V met betrekking tot OSOSS-beleid - BD 12.2991431). 
De productkeuze voor de verschillende toepassingen is gebaseerd op bedrijfsmatige afwegiiigen, 
waarbij open source oplossingen ook zijn meegenomen, conform het OSOSS-beleid. Eerder is 
onderzoek gedaan naar open-Office als tegenhanger van MS-office. Dit heeft op financiele, 
functionele en continuiteitsgronden geleid tot de keuze voor MS-office. Ook bij de selectie van 
"samenwerkingssoftware" zijn verschillende productlijnen op diverse aspecten vergeleken: Novell, 
Microsoft, open source en Google. Uit deze selectie is Microsoft als best passend voor de Groninger 
context naar voren gekomen. 

Beoogd resultaat 

Eind 2013 is de digitale werkpiek van de gemeente vernieuwd, waarmee aan de technische 
randvoorwaarde is voldaan om het flexibel werken mogelijk te maken en de benodigde actualisering 
is voltooid. De meeste medewerkers werken nog steeds met een (nu niet persoonsgebonden) vaste 
PC, maar daarnaast wordt het gebruik van mobiele apparaten passend ondersteund: laptops, tablets, 
smartphones. 



Kader 

In de begroting 2012 (programma Bedrijfsvoering) is de vemieuwing van de digitale werkpiek 
aangekondigd als een omvangrijke ontwikkeling waardoor betere samenwerking en het nieuwe 
werken wordt ondersteund. Ook wordt de relatie tussen het flexibel werken en kostenbesparing op 
kantoorhuisvesting gelegd, waarbij een nieuwe digitale werkpiek een randvoorwaarde is. 

Argumenten/afweglngen 

Een nieuwe digitale werkpiek is gewenst vanwege de volgende aspecten. 
• De flexibele kantoorplek is randvoorwaardelijk voor een efficienter gebruik van onze 

kantooromgeving en bijbehorende besparing. 
• Met de nieuwe digitale werkpiek kan het flexibel werken worden gestimuleerd voor zowel 

medewerkers als raadsleden en fractiemedewerkers. De toegang tot onze informatievoorziening 
is optimaal zowel op kantoor als elders. 

• Ook met mobiele apparatuur zoals tablets kan prima draadloos (wifi) toegang tot onze 
informatievoorziening worden verkregen binnen delen van onze huisvesting. 

• De nieuwe digitale werkpiek ondersteunt het tijd- en plaatsonafhankelijk samenwerken, zowel 
binnen als buiten de gemeente. 

• Met de vervanging van de digitale werkpiek actualiseren we het besturingssysteem en office-
software op onze digitale werkpiek. Het niet doorvoeren van deze actualisering levert 
bedrijfsrisico's op. Besturingssoftware en officesoftware wordt binnenkort niet meer 
ondersteund door de leverancier wat ongewenste beveiligingsconsequenties kan hebben. 
Bovendien zullen leveranciers van bedrijfssoftware ook uitgaan van actuele kantoor
automatisering. Steeds meer software zal niet meer werken met onze huidige 
kantooromgevingsoftware. 

Een actualisatie van onze digitale werkpiek is onontkoombaar om te kunnen blijven voldoen aan de 
minimale vereisten van bedrijfszekerheid. Voor huisvesting hebben we bezuinigingstaakstellingen 
die alleen gehaald kunnen worden als we minder fysieke werkplekken per medewerker aanbieden. 
Hiervoor is de flexibele digitale werkpiek een harde randvoorwaarde. Een actualisering van de 
huidige werkpiek zonder een daadwerkelijke modemisering (flexibele werkpiek) is mogelijk, maar 
biedt dan niet de mogelijkheden tot besparing op kantoorhuisvesting. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie _̂  

Geen maatschappelijk draagvlak gezocht: het betreft de inteme bedrijfsvoering. 

Financiele consequenties 

In de begroting 2012 heeft uw raad extra middelen gereserveerd voor investeringen in de ICT. Met 
dit voorstel wordt een concrete invulling van deze beleidsmiddelen gegeven. 

Investeringskosten. 
De aanschaf van hard- en software leidt tot investeringskosten. Dit geldt ook voor de kosten voor 
implementatie die bij een volgende vemieuwing (over 5 jaar) van de digitale werkpiek zich opnieuw 
zullen voordoen. In het verleden zijn deze implementatiekosten volledig incidenteel gefinancierd. 
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Investering. 

Windows software en flexibele werkplekken 
Office software 
Samenwerkingssoftware en mail 
Ondersteimende software 
Draadloos werken 
Totale investering 

Totaal 
1.482.000 

20.000 
96.000 
15.000 

300.000 
1.913.000 

Deze investeringen leiden tot kapitaallasten. In 2012 zijn de kapitaallasten lager dan de jaren ema, 
omdat pas in 2013 de volledige investering wordt gerealiseerd. Voor 2012 bedragen de kapitaal
lasten 198 duizend euro (afschrijving in 5 jaar), bestaande uit rentelasten (tegen 3,8%) van 
32 duizend euro en afschrijvingslasten van 166 duizend euro. Vanaf 2013 bedragen de kapitaallasten 
455 duizend euro, bestaande uit rentelasten (tegen 3,8%) van 73 duizend euro en afschrijvingslasten 
van 382 duizend euro. 

Onderhoudskosten. 
Aanschaf van software leidt vaak, afhankelijk van het licentiemodel, tot jaarlijkse kosten voor 
onderhoud (op licenties) en beheer. In de hiemavolgende tabel zijn deze kosten weergegeven. 

Onderhoud. 

Windows software en flexibele werkplekken 
Office software 
Samenwerkingssoftware en mail 
Ondersteunende software 
Draadloos werken 
Totaal onderhoud 

Totaal 
390.000 
597.000 
258.000 

-

-

1.245.000 

Net als voor de investeringskosten geldt dat de onderhoudskosten in 2012 lager zijn dan in de jaren 
ema, omdat nog niet alle software in 2012 wordt ingezet. De kosten voor onderhoud en beheer in 
2012 zijn 497 duizend euro en vanaf 2013 zijn deze kosten 1,245 miljoen euro. 

Software kan worden aangeschaft of worden gehuurd. Softwareleveranciers gaan hier verschillend 
mee om en voor de gemeente Groningen hangt de keuze af van de verschillende aspecten van de 
gehanteerde licentiemodellen. Een belangrijk onderdeel van de begroting wordt bepaald door de in 
te zetten microsoftlicenties. Aanvankelijk was het beeld dat we licenties zouden aanschaffen, wat tot 
een hogere kredietaanvraag zou leiden. Onderzoek wijst nu uit dat het huren van licenties 
waarschijnlijk voordeliger is voor de gemeente Groningen. In dit voorstel gaan we daarom uit van 
huur. Dit leidt tot een lager krediet (en lagere kapitaallasten), maar hogere onderhoudskosten. Op 
basis van een kosten/baten-analyse zal uiteindelijk de keuze gemaakt worden. 

Implementatiekosten. 
Een deel van de implementatiekosten zullen incidenteel gefinancierd worden; namelijk die 
implementatiekosten waarvan de verwachting is dat deze bij een volgende overgang niet opnieuw 
gemaakt zullen worden. Daarnaast worden kosten voor opleiding incidenteel gefinancierd. 



Implementatie. 

Windows software en flexibele werkplekken 
Office software 
Samenwerkingssoftware en mail 
Ondersteunende software 
Draadloos werken 
Totale implementatie 

Totaal 
600.000 

85.000 
200.000 
110.000 

10.000 
1.005.000 

De benodigde implementatiekosten voor 2012 zijn 183.000 euro en voor 2013 zijn de 
implementatiekosten 822.000 euro. 

Totale kosten. 
Voorgaande leidt tot de volgende kosten per jaar: 

2012 2013 2014 2015 
Structurele kosten 
Kapitaallasten 
Onderhoudskosten 
Totaal structureel 

198.000 
497.000 
695.000 

455.000 
1.245.000 
1.700.000 

455.000 
1.245.000 
1.700.000 

455.000 
1.245.000 
1.700.000 

Incidentele kosten 
Opleiding, projectkosten 
Totaal incidenteel 

183.000 
183.000 

822.000 
822.000 

0 
0 

0 
0 

Totale kosten 878.000 2.522.000 1.700.000 1.700.000 

Resimierend is om de volgende redenen voor de nieuwe digitale werkpiek een extra financiele 
injectie nodig. 
• Zoals hiervoor gemeld worden op dit moment geen kosten gemaakt voor MS-officelicenties. Dit 

leidt er toe dat we geen bestaande budgetten hebben voor de dekking. 
• Een overgang naar een nieuwe versie van het besturingssysteem kost altijd veel inspanning. 

De overgang van windows95 naar windowsXP (en office95 naar officeXP) in 2004 is 
incidenteel gefinancierd en derhalve is geen geld gereserveerd voor een nieuwe overgang (van 
windowsXP naar windows7). Omdat de verwachting is dat elke 5 jaar opnieuw migraties 
noodzakelijk zijn, wordt nu gevraagd om stmcturele financiering. 

• Het is niet alleen een overgang naar een nieuwe versie van het besturingssysteem, maar ook de 
introductie van een nieuwe digitale werkpiek waarbij flexibel werken mogelijk wordt gemaakt 
en tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt ondersteund. De nieuwe werkpiek biedt daarmee 
ook meer functionaliteit. 
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Dekking. 
De stmcturele en incidentele exploitatielasten als gevolg van deze investering kunnen gedekt 
worden uit extra beleidsmiddelen die door u in de najaarsnota bij begroting 2012 zijn toegekend. 

Extra beleidsmiddelen begroting 
2012 

878.000 
2013 

2.522.000 
2014 

1.700.000 
2015 

1.700.000 

Vrijval reserve microsoftlicenties. 
De huidige reserve microsoftlicenties bedraagt 1,35 miljoen euro. Dit bedrag is opgespaard ten 
gevolge van het raadsbesluit met betrekking tot OSOSS van 2006. De kosten voor nieuwe 
microsoftlicenties worden in dit voorstel gedekt vanuit de extra beleidsmiddelen die in de begroting 
2012 zijn toegekend. Het college kiest er derhalve niet voor om de reserve microsoftlicenties hier 
voor aan te spreken. De raad wordt voorgesteld de reserve microsoftlicenties te laten vrijvallen ten 
gunste van algemene middelen zodat een integrale afweging met betrekking tot de aanwending van 
deze middelen kan worden gemaakt. 

Begrotlngswijzlging 2012 
Uittrekken investeringskredlet 

Betrokken dienst(en) 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) 
Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 

i l g l S S ^ r o t i n g s w i j z l g i n g 

12.3 Totaal deelprogramma: Faalitaire Dienstverlening Intem & Extern 

BSD 

Uittrekken investeringskredlet 

BSD intem 

I 

Bedragen x 1 000 euro 
Lasten Baten 

1.900.000 

Toevoeging O n t t r e ) * i ^ B ^ J | ^ ! g ^ | 
Saldo reserve ^ S f f i t H S S l I l i S a l d o reserve 

0 
reserve^ 

0 -1.900.000 

TOTAUENjBEGROTINGSWMZIGING 1.900.000 -1.900.000 0 -i.9oo.oqg| 

Realisering en evaluatie 

De vervanging van de huidige digitale werkpiek vindt plaats in 2012 en 2013. 

Hieronder worden de verschillende kostenposten nader toegelicht. 

Windows software en flexibele werkplekken. 
• Uitbreiding en vemieuwing van ons machinepark is nodig om de flexibele werkpiek mogelijk te 

maken. 
• Hiervoor is tevens nieuwe software nodig. Naast aanschaf worden ook kosten gemaakt voor 

selectie en beheer. 
• Om de flexibele werkpiek goed te laten werken is ontwerp en inrichting nodig. Dit gebeurt deels 

met externe ondersteiming. 
• Een groot deel van de inspanning gaat zitten in het goed overzetten van alle afzonderlijke 

softwareapplicaties (we hebben er binnen de gemeente enkele honderden) naar de nieuwe 
werkpiek die draait onder Windows7 (het nieuwe besturingssysteem: we draaien nu op 
WindowsXP). 



Office software. 
• Een groot deel van de kosten wordt bepaald door de ingebruikname van gebruikerslicenties. 
• Daamaast zal behoorlijke inspanning betracht moeten worden voor de opleiding van zowel 

beheerders als gebruikers. 
Samenwerkingssoftware en mail. 
• Om de overgang van Groupwise (bestaande mailomgeving) naar exchange/outlook (nieuwe 

mailomgeving) mogelijk te maken moet speciaie software worden aangeschaft om deze 
overgang mogelijk te maken. 

• De omzetting van de bestaande mailomgeving naar de nieuwe kost inspanning. 
• Licenties van de te gebmiken software: exchange/outlook, sharepoint en lync. 
• De inzet van genoemde software om samenwerking op afstand mogelijk te maken is nieuw voor 

ons. De software zal moeten worden ingericht en het gebruik moet worden gestimuleerd en 
begeleid. 

Ondersteunende software. 
Om de migratie naar de nieuwe werkpiek mogelijk te maken is een aantal ondersteunende zaken 
nodig: 
• De softwareregistratie wordt doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor de overgang naar de 

nieuwe digitale werkpiek. 
• Ons document managementsysteem moet worden geactualiseerd om de overgang naar 

office2010 mogelijk te maken. 
• De aansturing van de printers (multifunctionals) moet worden aangepast om het flexibel werken 

te ondersteunen. 

Draadloos werken. 
Door middel van het "wifl-enabled" maken van onze publieke mimtes kurmen bezoekers tijdens het 
wachten hun eigen smartphones e.d. gebmiken. Voor medewerkers geldt dat draadloos toegang kan 
worden verkregen tot de eigen digitale werkpiek als gebruik wordt gemaakt van eigen apparatuur. 


