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Voorstel 
1. In te stemmen met de gewijzigde invulling van het Informatie Beleids Plan (IBP) door de 
uitvoering van het ICT projectplan 2017 
2. Aanvullend investeringskrediet van € 34.000 te verlenen voor de uitvoering van het totale 
projectplan, onder voorbehoud van goedkeuring voor de specifieke IBOR projecten door de IBOR 
gemeenten. 
 

 
Inleiding 
Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2016 ingestemd met het Informatie Beleids Plan (hierna: 
IBP). In het IBP zijn de kaders, ambities en doelstellingen opgenomen voor het op orde krijgen van 
de informatiehuishouding en de ICT van Avri. Dit om te kunnen blijven voldoen aan wet- en 
regelgeving, aan onze verantwoordingplicht richting opdrachtgevers, om risico’s te verkleinen en om 
goed te kunnen sturen op de uitvoering van het werk en de kosten daarvan. Om het totale 
programma beheersbaar te houden wordt het IBP gefaseerd uitgevoerd. In 2015 en begin 2016 
heeft de analysefase van het IBP plaatsgevonden (fase 0). In februari 2016 is tevens goedkeuring 
verleend door het AB voor de uitvoering van fase 1; de IT ontvlechting en nadere verdiepende 
analyses (totaalbudget € 750.000). In vervolgfase 2 wordt tot uitvoering van projecten overgegaan; 
deze fase is nog niet aan het Algemeen Bestuur ter goedkeuring voorgelegd; de investering voor 
fase 2 (€ 977.000) is met dit voorbehoud wel reeds in de meerjarenbegroting van Avri verwerkt. 
 
De opgedane kennis in de eerste analysefase van het IBP en de actuele druk op de bedrijfsvoering 
heeft tot voortschrijdende inzichten geleid. In voorliggend voorstel wordt goedkeuring gevraagd een 
aantal projecten versneld op te starten. Hierbij is er behoefte binnen Avri om op pragmatische, 
laagdrempelige (maar zorgvuldige) wijze tot implementatie van een aantal systemen te komen. Dit 
projectplan geeft daar invulling aan en resulteert in een vijftal relatief korte, beheersbare projecten 
voor 2017. Deze zijn voorgelegd en besproken met de externe klankbordgroep vanuit de 
gemeenten. In het projectplan zijn de volgende projecten gedefinieerd: 

 Optimalisatie IT infrastructuur 

 Projectadministratie IBOR 

 Meldingen systeem IBOR 

 Document Management Systeem 

 Boordcomputers Afvalbeheer 
 
Door vanaf 2017 de projecten uit dit projectplan te laten starten, komen de verdiepende analyses uit 
fase 1 (€ 220.000) te vervallen. Ook wordt de beoogde IT ontvlechting uit fase 1 (€ 530.000) 
heroverwogen door in voorliggend projectplan eerst een Plan van Eisen voor de gewenste IT 
omgeving voor Avri op te stellen, resulterend in een advies voor de realisatie ervan.  
Voorgesteld wordt om het budget uit fase 1 (€ 750.000) te gebruiken en aanvullend krediet van  
€ 34.000 te vragen om voorliggend projectplan (€ 784.000) uit te dekken. Dit projectplan komt in de 
plaats van zowel fase 1 als fase 2 van het IBP. Het gevraagde investeringsbudget voor dit 
projectplan ligt daarmee € 943.000 lager dan de totale raming voor fase 1 en 2 van het IBP die in de 
meerjarenbegroting van Avri is verwerkt (€ 1.727.000). Hierbij wordt opgemerkt dat er nog geen 
rekening is gehouden met een eventueel benodigd vervolgbudget voor de daadwerkelijke realisatie 
van de IT infrastructuur. Verder wordt het verschil veroorzaakt doordat we geen uitgaven hebben 
voor verdiepende analyses en de algemene projectkosten fors naar beneden zijn bijgesteld. Dit 
komt o.a. doordat de projecten laagdrempelig en met zo gering mogelijk externe consultancy wordt 
uitgevoerd. Tot slot worden een aantal oorspronkelijk gedefinieerde projecten (o.b.v. actuele 
prioriteiten) heroverwogen voor toekomstige plannen. 
 
Beoogd effect 
Het verhogen van de efficiency en het verkleinen van risico's in de bedrijfsvoering van Avri. 
  



 
Argumenten 
1.1 De investeringen zijn nodig om invulling te geven aan de ontwikkeling van de informatie 
huishouding en bedrijfsvoering van Avri 
De projecten resulteren in een verbetering van de efficiency in de bedrijfsvoering en het verkleinen 
van risico's (met name rondom de archiefwet). Daarnaast raken we middels een projectadministratie 
IBOR meer 'in control' ten aanzien van de uitputting van de budgetten van onze IBOR gemeenten. Tot 
slot  wordt de eerste basis gelegd voor een optimale IT infrastructuur voor Avri.  
 
1.2 Het projectplan levert een voordeel op de begroting van Avri 
Het projectplan is qua investering goedkoper dan het IBP dat reeds in de (meerjaren)begroting van 
Avri is verwerkt (zie onderdeel Financien). 
 
2.1 Aanvullend krediet is nodig om het totale projectplan te kunnen uitvoeren  
De projectbegroting ligt € 34.000 hoger dan het reeds geaccordeerde krediet voor fase 1 van het IBP 
(€ 750.000). Het aanvullende krediet is onderdeel van de berekening van de totale structurele effecten 
(zie onderdeel Financien). Het totale plan is goedkoper dan de eerder afgegeven ramingen van het 
IBP (fase 1 en 2).  
 
Kanttekeningen 
1.1 Een tweetal projecten worden specifiek voor onze IBOR gemeenten uitgevoerd en separaat ter 
goedkeuring aan hen voorgelegd. 
De eventuele goedkeuring van dit plan door het Algemeen Bestuur is onder voorbehoud van de 
goedkeuring van de IBOR gemeenten voor de projecten 'Projectadministratie IBOR' en 'Meldingen 
systeem IBOR'. De financiële consequenties van de projecten komen volledig ten laste van de IBOR 
gemeenten (programma pluspakket).  
 
2.1 Aanvullende kredietvotering is alleen nodig indien de projecten voor de IBOR gemeenten door hen 
worden goedgekeurd. 
Door aan het Algemeen Bestuur krediet te vragen voor het totale plan zijn we voor het bestuurlijke 
goedkeuringsproces voor de IBOR projecten maximaal flexibel. Indien er geen goedkeuring wordt 
verkregen voor de projecten 'Projectadministratie IBOR' (krediet € 160.000) en 'Meldingen Systeem 
IBOR' (krediet € 97.000) wordt het benodigd investeringskrediet automatisch verlaagd. Het budgettair 
kader voor de overige 3 projecten (€ 527.000) blijft dus gelijk ongeacht goedkeuring voor de IBOR 
projecten.  
 
 
Communicatie 
- 
 
 
Financien 
 
Investeringskrediet 
In februari 2016 heeft het AB ingestemd met een investeringskrediet van € 750.000 voor IBP fase 1. 
Door in te stemmen met voorliggend voorstel wordt dit krediet tenminste gebruikt voor de 3 niet IBOR 
projecten (totaal investering € 527.000). Bij goedkeuring voor de IBOR projecten moet het restant 
krediet met € 34.000 worden verhoogd om de benodigde projectuitgaven (in totaal € 257.000) te 
kunnen doen. 
 
Structureel exploitatie effect (vanaf begroting 2018) 
In onderstaande tabel zijn de investeringsbedragen, de structurele exploitatie effecten (vanaf 
begroting 2018) en de toerekening naar de programma's uitgewerkt. In de tabel wordt de huidige 
begroting van Avri (met daarin opgenomen de effecten van het IBP) vergeleken met voorliggend 
projectplan.  
 



 
 
Voorliggend projectplan is qua benodigde investering € 943.000 goedkoper dan het in de begroting 
verwerkte IBP. Hierbij is in het voorliggende projectplan nog geen rekening gehouden met een 
vervolgbudget voor de realisatie van de gewenste IT infrastructuur voor Avri. De structurele 
lastenstijging bedraagt € 172.000 en is de helft lager dan in het IBP doorgerekend. Hierbij wordt 
opgemerkt dat in voorliggend projectplan diverse 'zachte' besparingen in de bedrijfsvoering worden 
erkend, maar deze op dit moment niet kunnen worden gekwantificeerd of verwerkt in de begroting. 
Het voordeel ten opzichte van de begroting 2018 van het programma basispakket bedraagt  
€ 131.000, omgerekend € 1,70 op de afvalstoffenheffing.  
 
De lastenstijging voor het programma pluspakket bedraagt € 124.000, een voordeel van € 45.000 ten 
opzichte van de ramingen uit het IBP. Deze lastenstijging van € 124.000 is inclusief de lasten voor de 
specifieke IBOR projecten (€ 85.000), die separaat ter goedkeuring aan de IBOR gemeenten worden 
voorgelegd. Zonder de specifieke IBOR projecten blijven bedraagt de lastenstijging voor het 
pluspakket € 39.000.  
 
Exploitatie effect 2017 
De beoogde ontvlechting uit IBP fase 1 wordt heroverwogen en zal derhalve in 2016 niet worden 
gerealiseerd, waardoor zowel de investering (kapitaallasten) als de ingeboekte besparingen niet in 
2017 kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast wordt voorgesteld de verdiepende analyses in 2016 niet 
te doen, waardoor ook de kapitaallasten die hieruit volgen komen te vervallen. De investeringen en 
besparingen van IBP fase 1 komen derhalve te vervallen voor het begrotingsjaar 2017. De lasten 
dalen per saldo met € 54.000, waarvan € 31.000 wordt toegerekend aan het programma basispakket 
(€ 0,39 op de afvalstoffenheffing). Dit voordeel wordt (bij ongewijzigde omstandigheden) verwerkt in 
de bestuursrapportage 2017 en de prognoses 2017 voor de IBOR gemeenten.  
 
Uitvoering 
De projecten gaan na goedkeuring per 1 januari 2017 van start.  
 
Bijlagen 
Avri ICT projectplan 2017 
 

Effect op begroting 2018 Begroting Avri:

IBP fase 1 en 2

Voorliggend projectplan 

2016-2017

Verschil

Investeringen

Investering fase 0 250.000 250.000 0

Investering fase 1 750.000 784.000 34.000

Investering fase 2 977.000 0 -977.000

Totaal 1.977.000 1.034.000 -943.000

Exploitatie effecten

Kapitaallasten investeringen 575.000 219.000 -356.000 V

Licenties en onderhoudskosten software 0 60.000 60.000 N

Vervallen kapitaallasten hardware (Regio) -101.000 0 101.000 N

Besparing op technisch beheer -70.000 0 70.000 N

Jaarlijkse besparingen bedrijfsvoering Avri -60.000 -107.000 -47.000 V

Totaal structureel exploitatie effect 344.000 172.000 -172.000 V

Toerekening naar programma's

Basispakket 175.000 44.000 -131.000

vertaald in afvalstoffenheffing 2,25 0,55 -1,70

Pluspakket 169.000 124.220 -44.780

Bedrijfsafval 0 3.780 3.780

344.000 172.000 -172.000


