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Vooraf
Voor u ligt de voortgangsrapportage van het Programma I&A 2018-2021. Deze rapportage gaat in
op de rubrieken aangaande scope, planning, budget, kwaliteit en risico’s binnen het programma.
Allereerst is het van belang om u te informeren over het feit dat dhr. Bart Lamoré sinds eind april
2019 niet meer de rol van Programmamanager I&A vervult en niet meer voor de RUD werkzaam is.
De oorzaak hiervan ligt op het vlak van persoonlijke omstandigheden.
De RUD NHN heeft vrijwel direct een vervanger voor Bart kunnen vinden in de persoon van Roger
van Kessel. Roger is werkzaam voor dezelfde organisatie als Bart (Solviteers). Roger werkt zich op
dit moment z.s.m. in op het programma en wordt daarbij op de achtergrond ondersteund door
Bart.
Het is van belang dat deze wissel geen invloed heeft op de continuïteit van het programma. De
focus van Roger ligt daarom ook op het continueren van de op dit moment lopende projecten:
infrastructuur (aanbesteding) en Nieuw Centraal Systeem (aanbesteding). Daarnaast vergt de
geplande audit op het programma de nodige aandacht.
De voortgangsrapportage bevat altijd een managementsamenvatting over de afgelopen periode en
een vooruitblik over de resterende periode van het programma. De groen geclassificeerde
rubrieken lichten we in deze rapportage niet verder inhoudelijk toe, tenzij daar een bijzondere
reden voor is. De gele krijgen altijd een korte en bondige toelichting; de rode zijn voorzien van een
uitgebreide toelichting en verantwoording. Waar nodig licht de programmamanager de specifieke
situatie mondeling aan u toe.
Ten aanzien van de financiën hebben wij in deze rapportage een prognose opgenomen voor de
resterende jaren van het programma. Gelet op de late start van het programma (mei 2018) lopen
de oorspronkelijk begrootte structurele kosten door tot na de looptijd van het programma. Alle in
het Masterplan ICT opgenomen projecten worden volgens planning eind 2021 afgerond.
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1. Managementsamenvatting
1.1 Jaarplanning 2019
Voor het jaar 2019 is een jaarplanning opgesteld. Dit betreft een planning op hoofdlijnen. De
planning geeft inzicht welke projecten er dit jaar (gaan) lopen en in welke volgorde deze worden
uitgevoerd.
Planning op hoofdlijnen
Planning 2019 - 2020

jan-19

feb-19

AVG

mrt-19

apr-19

mei-19

jun-19

jul-19

aug-19

sep-19

okt-19

nov-19

dec-19

jan-20

feb-20

mrt-20

apr-20

Uitvoering

Informatiebeveiliging

Uitvoering

Infrastructuur
Architectuur

Strategie + PvE

Aanbesteding, selectie, gunning

Transitie

Opzetten architectuur

(Marktanalyse + Referentie)
Objectregistratie

Uitvoering

Schaduwarchieven

Uitvoering

Nieuw Centraal Systeem
Omgevingswet

PvE
Doelstelling + Positie (OW)

Inrichting ICT Beheer

Aanbesteding + selectie

Implementatie

Aanpassen / voorbereiden processen

Invullen rollen en functies

Bovenstaande planning wijkt qua doorlooptijd op een aantal punten (infrastructuur,
objectregistratie, schaduwarchieven) af van de planning die in de rapportage van 4 februari 2019
stond. Dit komt doordat de planning uit de rapportage van 4 februari 2019 was gebaseerd op (nog)
niet getoetste inschattingen vanuit het masterplan. De huidige versie is tot stand gekomen ná
toetsing bij de projectleiders van elk van de projecten en kan dus beschouwd worden als baseline
voor het programma.
1.2 Highlights projecten
Hierna zullen de highlights van de belangrijkste (lopende) projecten worden besproken.
Project: Infrastructuur
Gebeurtenissen afgelopen periode
De belangrijkste gebeurtenissen binnen dit project gedurende deze verslagperiode laten zich als
volgt samenvatten:






Om de kwaliteit van de geplande aanbesteding te borgen is een aanbestedingsjurist
geworven en is vanuit de RUD de ‘lead inkoper’ aangehaakt;
Ter voorbereiding op de aanbesteding is een concept inkoopstrategie opgeleverd;
Op basis van deze concept inkoopstrategie is de planning inclusief de benodigde resources
herijkt; Dit heeft geleid tot een stijging van de geraamde kosten*;
De IBG is aangehaakt ter validering van use cases en minimum eisen;
Met Alkmaar hebben “IST” inventarisatie bijeenkomsten plaatsgevonden i.s.m. Weolcan.
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*

De hier genoemde herijking heeft twee belangrijke oorzaken:
1. Met de invulling van de vacatures is het aantal werkplekken gestegen; In het masterplan
ICT werd uitgegaan van 200 werkplekken. Uit de herijking blijkt dat dit er 260 worden. Deze
stijging van het aantal werkplekken was onvoorzien ten tijde van de afronding van dit
masterplan;
2. Door de latere start van het programma (mei 2018) hebben we te maken met gestegen
licentiekosten.

De hiermee gemoeide stijging van de kosten komt op € 225.000 (initieel) en € 230.000
(structureel). Tevens is hierbij rekening gehouden met een transitie periode van 6 maanden waarin
tijdelijk dubbele kosten moeten worden gemaakt voor de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ service provider.
Deze onvoorziene stijging wordt betaald uit het beschikbare budget voor de uitvoering van het
Masterplan ICT waarvan een aanzienlijk deel (ruim € 3 mln.) uit eigen middelen van de RUD NHN
afkomstig is.
Op dit moment is er verder geen sprake van onvoorziene kostenstijgingen in relatie tot de
uitvoering van het masterplan ICT. Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn dan wordt u hier
tijdig van op de hoogte gesteld.
Vooruitblik naar komende periode
De belangrijkste activiteiten voor de komende periode zijn:




De goedkeuring van de inkoopstrategie door de stuurgroep. Hierna kan worden gestart met
het maken van het bestek (de aanbesteding);
De oplevering van de IST beschrijving van de Infrastructuur (door Weolcan);
Het opstellen van de aanbestedingsleidraad onder redactie van de aanbestedingsjurist.

Project: Nieuw Centraal Systeem
Gebeurtenissen afgelopen periode
Voor dit project wordt op dit moment met hulp van de IBG en de afdeling I&A het nodige
voorwerk gedaan om alle initiatieven die vanuit de RUD reeds zijn genomen op het gebied van
het verzamelen van technische en functionele eisen goed op een rij te krijgen. Dit ter
voorbereiding op de totstandkoming van de vereiste aanbestedingsdocumentatie.
Parallel hieraan is de werving van een externe projectleider voor dit traject gestart die in eerste
instantie de aanbesteding van het nieuwe systeem zal begeleiden en indien mogelijk
(geschiktheid, ervaring) de daaropvolgende implementatie zal leiden.
Vooruitblik naar komende periode
De belangrijkste activiteiten voor de komende periode betreffen de aanstelling (inhuur) van een
projectleider voor de aanbesteding / implementatie van het nieuwe centrale systeem en de
continuering van het genoemde voorwerk waarbij de juiste prioriteiten voor de organisatie
worden gesteld.
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Externe audit op het programma I&A
In de vorige rapportage werd het volgende vermeld t.a.v. een externe audit op het programma
I&A:
Op 29 januari jl. is door de programma stuurgroep en de Begeleidingsgroep Gemeenten en
Provincie gesproken met een vertegenwoordiging van PSA (Publieke Sector Accountants) en de firma
Noordbeek. PSA is de RUD Noord-Holland Noord accountant. PSA werkt in meerdere projecten
samen met Noordbeek. Noordbeek is gespecialiseerd in IT-auditing. Met beide partijen zijn
afspraken gemaakt over een jaarlijkse IT- en financiële audit op het programma I&A. Afgesproken
is dat zij u als bestuur het laatste kwartaal dit jaar en de hierop volgende jaren rapporteren over
de financiële- en organisatorische voortgang in het programma. Voor aanvang van de
werkzaamheden ontvangt u de opdrachtformulering. In een volgende voortgangsrapportage informeren
wij u over de gemaakte afspraken met PSA en Noordbeek.

Inmiddels zijn de afspraken met PSA en Noordbeek gemaakt en is het audit traject gestart zodat er
tijdig gerapporteerd kan worden. Voor de volledigheid zijn de gemaakte afspraken bijgevoegd in
bijlage 3 van dit verslag.
1.3 Vooruitblik programma
Op de doelstellingen van het programma in het algemeen als ook op de doelstellingen van de
individuele projecten zijn in de afgelopen periode geen wijzigingen voorgesteld. Het programma
wordt binnen de scope van het onderliggende Masterplan ICT uitgevoerd.
1.4 Budget
Het budget en de begroting voor het programma zien er als volgt uit:

2018
2019
2020
2021
2022
2023

bijdrage van de
Beschikbare
geraamde
deelnemers begroting RUD
middelen kosten per jaar saldo per jaar
796.656
156.959
953.615
0
953.615
1.429.964
1.429.964
875.060
1.508.519
918.856
820.000
1.738.856
2.574.029
673.346
845.816
820.000
1.665.816
1.925.547
413.615
735.408
820.000
1.555.408
1.700.347
268.676
491.700
820.000
1.311.700
1.514.347
66.029
5.218.400
3.436.959
8.655.359
8.589.330

In deze rapportage is gekozen voor een andere weergave dan in de vorige omdat dit overzicht ook
duidelijk het saldo verloop per jaar laat zien en de oorsprong van het budget.
Vanaf 2020 worden relatief grote kostenposten verwacht als resultaat van de gunning na 2
Europese aanbestedingen die voor 2019 op het programma staan (Project Infrastructuur en Project
Nieuw Centraal Systeem).
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1.5 Kwaliteit
De tot nu toe gerealiseerde deliverables (resultaten) van de projecten zijn conform de afspraken
zoals vastgelegd in de individuele projectplannen. In bijlage 1 staan de (concept) resultaten uit de
projecten opgenomen. In bijlage 2 is een beschrijving van de achtergrond van de projecten
opgenomen.

1.6 Risico’s
Binnen het programma doen zich twee risico’s voor. Het is de verwachting dat met voorgestelde
maatregelen de risico’s worden gemitigeerd.
Nr.
1

Risico’s
Sterke toename vraag inzet medewerkers
binnen projecten en activiteiten, ook voor
projecten buiten het programma.

Maatregel/besluit
Inzet medewerkers per project is in beeld
gebracht. Voor de projecten onder het
programma I&A heeft de sterke toename van
inzet nog niet geleid tot het aanpassen van de
planning. In de stuurgroep (of vanuit het MT)
worden beslissingen gemaakt over de verdeling
van de inzet binnen de verschillende projecten.

2

Beperkte digitale vaardigheid medewerkers
binnen de organisatie.

Voorstel bij de stuurgroep voor het naar voren
halen van het project Bewustwording /
Zelfredzaamheid (project 19) naar najaar 2019.
Op deze wijze worden medewerkers voorbereid
op de nieuwe KA (Office365) en het digitaal
werken met het Nieuw Centraal Systeem.

Bijlage 1: Resultaten bij de projecten
Project

I

(Tussentijdse) resultaten

Privacy en Informatiebeveiliging

AVG-Privacy

Projectplan (gereed)
Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (gereed)
GAP-analyse (gereed)
Privacy beleid (gereed)

Informatiebeveiliging

Projectplan (gereed)
Aanstelling interim CISO (gereed)
GAP-analyse (gereed)
Informatiebeveiligingsbeleid (concept gereed)

II Basis op orde
Infrastructuur

Selectie partij voor uitvoering en advisering Programma van
Eisen (gereed)
Opstellen inkoopstrategie (gereed)

Architectuur

Projectplan (gereed)
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Objectregistratie

Schaduwarchieven
Bodeminformatiesysteem (BIS)

Projectplan (gereed)
Doelbeschrijving (gereed)
Review impact rapport Kader Registratie en Beheer
Objectregistratie (gereed)
Projectplan (gereed)
Rapportage tussentijdse bevindingen (gereed)
Projectplan (gereed)
BIS en bodemloket zijn gekoppeld (gereed)
Toezichthouders hebben realtime toegang tot informatie
(gereed)

III Doorontwikkelingen naar 2021
Nieuw Centraal Systeem

Marktverkenning (gereed)
Referentiebezoeken (gereed)
Voorbereiding aanbesteding – verzamelen bestaande eisen en
wensen (gereed)
Werving projectleider voor aanbesteding (loopt)

Omgevingswet (ICT)

Positiebepaling (concept)

Inrichting ICT beheer

Loopt
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Bijlage 2: Achtergronden bij de lopende- en afgeronde projecten
Project

I

Achtergrond

Privacy en Informatiebeveiliging

AVG-Privacy

Met een GAP-analyse wordt het gat bepaald tussen een huidige
situatie en een noodzakelijk te realiseren situatie. Centraal
hierbij staat de AVG-wetgeving die per mei van dit jaar in
werking is getreden. Het gat bepaalt de afbakening van het
project. Voor het project AVG is het gat bepaalt. Deze vormt de
basis voor het aansluitende project AVG.
Doelstellingen:
-het opstellen van een verwerkingsregister;
-het opstellen van privacy beleid;
-het aanpassen van processen.

Informatiebeveiliging

Waar AVG zich richt op de privacy, richt informatiebeveiliging
zich op de volle breedte van de bedrijfsvoering: van huisvesting
(toegang tot de locatie) tot en met autorisatie (toegang in de
systemen). Met een GAP-analyse wordt het gat bepaald tussen
een huidige situatie en een noodzakelijk te realiseren situatie.
Het gat bepaalt de afbakening van het project. Voor het project
Informatiebeveiliging is het gat bepaalt. Deze vormt de basis
voor het aansluitende project Informatiebeveiliging.

II Basis op orde
Infrastructuur

De huidige infrastructuur (netwerk, servers, kantoorautomatisering) wordt ondersteunt door gemeente Alkmaar. De
ondersteuning voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de
RUD. Op initiatief van gemeente Alkmaar wordt in overleg de
samenwerking beëindigd. Het project Infrastructuur bevat 3
onderdelen:
1. Programma van Eisen
2. Europese Aanbesteding
3. Realisatie

Architectuur

De RUD werkt na dit project onder architectuur. Veranderingen
worden beoordeeld op de impact en de mogelijke aanpassingen
worden volgens de leidende principes ingevoerd. Door het
werken onder architectuur weet iedere medewerker wat wel en
wat niet kan. Het opstellen van bijvoorbeeld
procesveranderingen of het opstellen van een
Programma van Eisen van een applicatie of infrastructurele
wijzingen worden volgens de afgesproken en vastgelegde
procedures uitgevoerd.

ICT beheer

De huidige bezetting op ICT is niet voldoende ingericht. Het
functioneel applicatiebeheer moet ingericht gaan worden aan
de businesszijde van de organisatie en niet bij ICT. Gedurende
het project moeten worden bepaald welke functies vanuit de
I&A-organisatie ingevuld gaan worden, welke functies of
gezamenlijk binnen de regio deeltijd ingevuld zullen
worden of op basis van externe expertise ingehuurd zullen
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Objectregistratie
Schaduwarchieven

Bodeminformatiesysteem (BIS)

worden. In een ingroeimodel zullen de huidige functies van de
I&A-medewerkers van een hands-on naar een regiefunctie
worden omgezet.
Het project Objectregistratie brengt in kaart de minimale set aan
gegevens die we voor de uitvoering van de taken willen
registreren.
Het project Schaduwarchieven brengt in kaart waar en hoe
documenten worden gebruikt, waar archieven staan, welke
impact de AVG wetgeving heeft op de opslag.
Met het project Schaduwarchieven wordt voorgesorteerd op:
-de uitkomsten uit de positiebepaling;
-de aanschaf van het nieuwe centrale systeem ter vervanging
van Green Valley.
BIS en bodemloket zijn gekoppeld. Toezichthouders hebben
realtime toegang tot informatie.

III Doorontwikkelingen naar 2021
Omgevingswet (ICT)

Naast het programma Omgevingswet is binnen het programma
I&A ook nog een project Omgevingswet opgenomen. Afbakening
tussen programma en project is in grote lijnen als volgt:
Programma: Het bepalen van de positie van de RUD binnen het
Digitale Stelsel Omgevingswet. Het maken van werkafspraken
met gemeenten en provincie over o.a. het uitwisselen van
informatie, documenten en het de positionering van het archief.
Het vertalen van werkafspraken in processen en het
implementeren van deze processen bij de vakafdelingen.

Nieuw Centraal Systeem (vervanging
Green Valley)

Project: Realiseren alle ICT georiënteerde aspecten rondom de
Omgevingswet en het Digitale Stelsel. Het project is afhankelijk
van de uitkomsten uit de positiebepaling.
Kernapplicatie vormt nu het Green Valley zaaksysteem. Dit
systeem ondersteunt onvoldoende het primaire proces van de
RUD. Daarom wordt binnen het programma I&A het
zaaksysteem vervangen. RUD gaat zoeken naar een applicatie
voor ondersteuning op de primaire VTH processen, met een
object / locatie georiënteerde structuur, met kaart functionaliteit
en een integratie naar de bedrijfsondersteunende processen
zoals het financieel systeem.
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Bijlage 3: Afspraken audit
Gezamenlijke aanpak Publieke Sector Accountants en Noordbeek

Noordbeek beoordeelt de samenhang tussen de strategische doelstellingen van de RUD NHN en de
projectdoelstellingen, de planning en uitvoering van de projecten, architectuur, QA, risicomitigatie etc., namelijk
de aspecten die nodig zijn voor een verantwoorde programmauitvoering. De contactpersoon is Ronald Paans.
Publieke Sector Accountants (PSA) richt zich op de periodieke financiële rapportage en stelt een
accountantsmededeling op. De eindverantwoordelijke is Arie Booij. Hierbij geldt nadrukkelijk de kanttekening
dat de werkzaamheden van PSA volgend zijn op de werkzaamheden en concept rapportages van Noordbeek,
omdat deze relevant zijn voor de financiële verantwoording, zoals bijvoorbeeld over de mate van voortgang van
de projecten ten opzichte van de planning.
PSA (Arie) en Noordbeek (Ronald) stemmen hun activiteiten voortdurend op en met elkaar af en delen zoveel
mogelijk informatie, om duplicatie in de vraagstelling aan de RUD NHN te voorkomen.
De timing en samenhang van de activiteiten van PSA en Noordbeek worden als volgt voorgesteld:

PSA
April / mei 2019
 Beoordelen of de opgestelde
projectraming voldoende
gedetailleerd en betrouwbaar
tot stand is gekomen om als
stuurinstrument te kunnen
dienen;
 Beoordelen of de opgezette
projectadministratie
voldoende adequaat ingericht
en betrouwbaar is, om als
basis voor de door de RUD
NHN op te stellen
verantwoording te kunnen
dienen.

Deliverable PSA

Noordbeek

Mondeling en/of
Vooronderzoek:
schriftelijk advies aan  Projectenlijst: doelstellingen,
programma.
aansluiting, prioritering,
besluitvorming etc.;
 Architectuur;
 Uitvoering: afspraken, QA,
risico’s, afwijkingen etc.;
 Rapportage programma;
 Voortgang.
Opstellen:
 Pre-audit lijst projecten;
 Toetskader;
 Specifieke
onderzoeksvragen.
Afstemmen met programma.

Juni / augustus 2019
Activiteiten:
 Interviews projecten,
architectuur, uitvoering etc.;
 Waarnemingen;
 Signaleren van risico’s.
Afstemmen met programma.
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Deliverable Noordbeek
Advies aan programma.

Toetskader en
werkprogramma
projecten.




Concept bevindingen;
Advies aan
programma.
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PSA
September 2019
 Controle van de eerste
financiële verantwoording
(afhankelijk van de nog door
de RUD NHN te maken
keuze over periodiciteit van
de financiële
verantwoording worden de
data gepland);
 Onderzoek restprognose.
Oktober 2019
 Afstemming;
 Op uw verzoek, bijwonen
van de bespreking met DB.

November / december 2019
 Opstellen aandachtspunten
2020;
 Op uw verzoek, bijwonen
van de bespreking met AB.

Deliverable PSA

Noordbeek

Deliverable Noordbeek



Doorvraagronde:
 Helderheid bij
onduidelijkheden of
tegenstrijdigheden.
Afstemmen met programma.








Samenvatting
bevindingen bij de
financiële
verantwoording;
Concept-COS
3400-rapportage
over de
restprognose.



Concept rapport
projecten;
Advies aan
programma.

Controleverklaring 
bij de financiële
verantwoording;
COS 3400
rapportage over de
restprognose.

Afstemmen concept
conclusies en adviezen met
directeur RUD NHN;
Op uw verzoek, bijwonen
van de bespreking met DB.

Rapport projecten DB.



Opstellen aandachtspunten
2020;
Finaliseren rapportage;
Op uw verzoek, bijwonen
van de bespreking met AB.



Planning audit 2020






Rapport projecten
AB;
Planning audit 2020.

Concept rapportages en adviezen worden door PSA en Noordbeek onderling afgestemd, alvorens deze worden
voorgelegd aan de programma manager.
Indien de RUD NHN wenst dat overleggen van de Stuurgroep, Begeleidingsgroep of met het DB en AB worden
bijgewoond door de onderzoekers, stellen PSA en Noordbeek aan de programma manager voor wie daartoe wordt
afgevaardigd. Na het betreffende overleg delen PSA en Noordbeek de besproken informatie.

Voortgangsrapportage Programma I&A 2018-2021

