Rapportage aan DB – 22 november 2017
Ontwikkeling en Implementatie DD JGZ voor GGD HN
Programma GGD HN / rU / TW – ontwikkeling en levering

OVERALL STATUS

RISICO’S

• Informatieronde heeft
plaatsgevonden, zowel
plenair (toelichting JGZwerkwijze en -proces) als
individueel (voor stellen van
vragen).
• Op basis van vragen van de
Deelnemers in de
aanbesteding is Nota van
Inlichtingen versie 8
gepubliceerd
• De Deelnemers schrijven
hun definitieve offerte; op
basis hiervan zal voorlopige
gunning plaatsvinden
(gepland voor 1 december).
• Gesprekken gehouden met
4 leveranciers voor reviews
op bouwproces

• Ook na de offertefase kan
een leverancier bezwaar
maken (wat kan leiden tot
vertraging)
Beheersmaatregel:
inlassen van een ‘stand
still’-periode voor
definitieve gunning
• Zienswijze Regio Utrecht
voor toetreding tot
bestaande coöperatie dient
aangepast te worden n.a.v.
advies Infense (24-10) om
nieuwe coöperatie op te
starten
Beheersmaatregel:
Op korte termijn zienswijze
opstarten en afronden

BUDGET
• Begroting totaal: 1.561 k
Realisatie 707 k
• Begroting 2017: 691 k
Realisatie 505 k
(dit is de begroting van het
Programmaburo wat
gedragen wordt door de 3
GGD-en)
• Frank Galesloot (GGD
Twente) is de nieuwe
controller van het
Programmaburo

Project GGD HN – implementatie

OVERALL STATUS
• Voorstel uitgewerkt voor
uitbreiding aantal project
key-users (en daarmee
budgetuitbreiding) is
goedgekeurd door DMT
• Infosessies voor werving
‘project key-users’ hebben
plaatsgevonden via
webinars; er waren meer
dan voldoende
aanmeldingen. Er is een lijst
met project key-users
vastgesteld met zowel
actieve deelnemers als
reservekandidaten.
• Faseplan ‘Bezemen’ is
opgesteld en gedeeld met
de ImplementatieStuurgroep ter vaststelling
• Zienswijze voor toetreding
tot nieuwe coöperatie
wordt voorbereid en
besproken in DB 22-112017.

RISICO’S
• Er zijn momenteel geen
noemenswaardige
projectrisico’s
Beheersmaatregel:
N.v.t.

BUDGET
• Begroting totaal: 803 k
Realisatie: nihil
(project in beginfase en nog
weinig externe kosten
gemaakt; overzicht van
realisatie wordt opgezet
t.b.v. rapportage)
• De programma- en
projectkosten zijn begroot
en in een separate oplegger
aan het DB aangeboden

Legenda:

Op schema
Op schema, met kleine belemmeringen cq
belemmeringen te verwachten
Belemmeringen, project kan wel door
Belemmeringen, met kans dat project vertraging oploopt
Belemmeringen, project loopt vertraging op
indien geen actie wordt ondernomen

