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Veiligheid
Verkeer en vervoer
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Sociaal domein
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedrijfsvoering
Dienstverlening
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Kapitaallasten (afschrijving)
Kapitaallasten (rente 1,5%)
Vrijval kapitaallasten 1e jaar
Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden
Te dekken

Algemene toelichting

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

In 2015 hadden de colleges van Bernheze, Landerd, Oss en
Uden besloten om samen een ICT-organisatie op te
richten. De colleges hadden de overtuiging dat door het
samenbrengen van mensen en middelen we samen minder
kwetsbaar zijn en een betere kwaliteit en continuïteit
kunnen garanderen. Op 21 november 2017 heeft uw
college zich voorgenomen het Bedrijfsplan BLOU vast te
stellen onder voorwaarden van een positieve zienswijze
van de gemeenteraad en een positief advies van de
Ondernemingsraad. Inmiddels heeft de gemeenteraad een
positieve zienswijze over het Bedrijfsplan afgegeven.
Onder leiding van PwC is een transitieplan opgesteld voor
het eerste plateau; de jaren 2019, 2020 en 2021.
Voor Uden betekent deelnemen aan de GR BLOU dat de
(ICT-) begroting met de genoemde bedragen opgehoogd
zou moet worden.
Echter begin juli bleek de gemeente Bernheze niet deel te
willen nemen en zelfstandig verder te willen gaan. Voor de
gemeente Oss bleek een zelfstandige organisatie voor de
ICT
samenwerking
geen
begaanbaar
pad.
De
samenwerking zal daarom op informele basis verder gaan
en vooral bestaan uit onderlinge afstemming.
Voor Uden betekent het dat de ontwikkeling van ICT nu
zelfstandig moet worden opgepakt. Een heel aantal
vervangingen en beslissingen over ontwikkelingen zijn
vooruitgeschoven. Die zouden we in de samenwerking
doen. Nu het zelfstandig moet worden opgepakt zijn extra
middelen noodzakelijk in de eigen organisatie.
Voor de vervanging van de technische infrastructuur is
reeds voorzien in de begroting. Tijdens de implementatie
moet het normale beheer ook doorgang vinden. Daarom is
in de jaren 2019 en 2020 inhuur noodzakelijk. (150k en
100k) deze inhuur moet het beheer op zich nemen en
zorgen voor documentatie van de bestaande en nieuwe
techniek. Het beheer van Cognos en de ontwikkeling
Business Intelligence hebben we steeds ingehuurd om later
binnen BLOU structureel op te pakken. Nu dit laatste niet
gebeurt moeten we hiervoor zelf formatie hebben. hiervoor
0,6 fte schaal 9 opnemen. daarnaast 0,4 fte schaal 9 extra
voor het wijzigingbeheer.
Voor een kwaliteitsimpuls voor het gegevensmanagement
was in BLOU uitbreiding van het aantal fte voorzien. Nu
BLOU niet doorgaat moeten we dit zelf oppakken. 0,8 fte
op niveau schaal 9. Hiermee ondersteunen we de
afdelingen in het in kaart brengen en houden van de
processen en de gegevens.
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