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1 INLEIDING 

 
"Avri werkt in de buitenruimte veel met grondstoffen. Grondstoffen zijn materialen of middelen die gebruikt 
worden om iets te maken. ICT is als een grondstof. Het geheel van gegevens, systemen en processen zijn 
de middelen die worden gebruikt om processen te ondersteunen en rapportages te maken. Zodat Avri haar 
bedrijfsvoering kan optimaliseren en zich kan verantwoorden aan haar klanten." 
 
Avri is de laatste jaren snel gegroeid in omvang van activiteiten. Hierdoor is Avri in de fase aanbeland waarin 
de bedrijfsvoering op orde gebracht moet worden om de dienstverlening naar de klanten te blijven borgen en 
'in control' te zijn. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de bedrijfsvoering klantgericht, flexibel, professioneel en 
bedrijfsmatig is. Informatievoorziening is hierbij een belangrijk aspect. 
 
In 2015 is de balans opgemaakt voor de informatievoorziening binnen Avri. Duidelijk is dat de 
informatiehuishouding niet op orde is doordat processen niet optimaal ingericht zijn en gewerkt wordt met 
verouderde systemen. Informatie is hierdoor weinig gestructureerd beschikbaar en rapportages komen 
moeizaam tot stand. 
 
In het Informatiebeleidsplan (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, risico’s te verkleinen en goed te kunnen 
sturen op de uitvoering van het werk en de kosten daarvan. In 2015 heeft de analysefase van het IBP 
plaatsgevonden. 
 
De opgedane kennis in de eerste analysefase van het IBP en de actuele druk op de bedrijfsvoering heeft 
ertoe geleid dat Avri voornemens is 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 aantal relatief korte, 
beheersbare projecten. De uitvoering van deze projecten is gedeeltelijk om de basis binnen Avri op orde te 
brengen en 'in control' te raken. Daarnaast gaan we ICT zichtbaar maken in de uitvoering en projecten 
uitvoeren met en voor onze gemeenten. 
 
De integratie, vervanging en doorontwikkeling van systemen worden als strategische afweging voor de 
toekomst beschouwd. De ervaringen uit dit plan en de professionalisering van de ICT huishouding vormen 
(gezamenlijk met het nieuwe strategische bedrijfsplan van Avri) de input voor een (strategisch) vervolgplan 
en nieuwe projecten in 2018 en 2019. De ICT ontwikkelingen gaan steeds sneller; de uitvoering van ICT 
projecten is daardoor een structurele activiteit geworden binnen veel organisaties. Ook voor Avri is dit een 
reële verwachting. 
 
In dit projectplan wordt na de management samenvatting (hoofdstuk 2) ingegaan op de project organisatie 
(hoofdstuk 3). Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de vijf projecten aan bod , die in hoofdstuk 5 in de tijd 
uiteengezet zijn en waarin de benodigde project capaciteit inzichtelijk wordt gemaakt. Tot slot zijn in 
hoofdstuk 6 de financiële gevolgen berekend en afgezet tegen de begroting van Avri. 
 
Namens Team I&A, 
 
Jeroen Gaasbeek 
Teamleider Financien / I&A 
  



Pagina 4 van 32 
 

2 MANAGEMENTSAMENVATTING 

 
2.1 Inleiding 
Avri is voornemens per 2017 in totaal vijf projecten te starten. Het betreft hier de optimalisatie van de IT 
infrastructuur en de implementatie van 4 nieuwe systemen, te weten een projectadministratie, document 
management systeem (DMS), meldingen systeem en boordcomputers in de voertuigen.  
 
De projecten zijn uiteenlopend van karakter en hebben verschillende effecten. Met de invoering van 
boordcomputers wordt ICT zichtbaar in onze uitvoering. De implementatie van een DMS zorgt voor een 
andere manier van werken voor de medewerkers op kantoor. De optimalisatie van de infrastructuur zorgt 
voor modernisering van technieken en hardware. Daarnaast doen we projecten met en voor onze 
gemeenten. In het algemeen streven we met meerdere projecten naar het verhogen van de efficiency en het 
verlagen van risico's binnen Avri.  
 
Er is nog geen ervaring rondom de werking van de nieuw aan te schaffen systemen. Door deze onzekerheid 
kan op dit moment nog niet voor ieder project een 'harde' besparing gekwantificeerd. De projecten vertalen 
zich op dit moment vooral naar kwalitatieve voordelen, zoals verwachte efficiëntere interne bedrijfsvoering. 
De investeringen zijn voor een deel nodig om de kwaliteit (van processen en systemen) op orde te brengen 
en risico's te verkleinen, waardoor geen sprake van 'harde' besparingen is. 
 
2.2 Projectvoorstellen 
Samengevat zijn in dit projectplan de volgende voorstellen opgenomen, die per project worden toegelicht: 
 

 
         
Project 1. Optimalisatie IT infrastructuur 
Avri heeft de wens om over een ICT infrastructuur en beheer ervan te beschikken, waarin wordt voldaan aan 
eigen eisen en wensen. Hierdoor wordt de slagvaardigheid vergroot en kan worden aangesloten op actuele 
technische ontwikkelingen.  
Wat levert het op?  
In dit project wordt een plan van eisen voor de omgeving van Avri opgesteld en een concept Service Level 
Agreement (SLA)  voor het beheer hiervan. Het plan van eisen en de concept SLA vormen de input voor een 
advies en een keuze voor de wijze waarop hieraan invulling kan worden gegeven. Dit wordt in een 
vervolgproject (met afzonderlijk budget) aan het bestuur voorgelegd, voordat tot invulling van de eisen wordt 
overgegaan in de realisatiefase. Er wordt in dit project tevens geïnvesteerd in de kantoorautomatisering (met 
name vervanging), waardoor de kans op uitval wordt verkleind.  
Wat kost het?  
De eenmalige investering voor dit project bedraagt € 190.000. Het structurele effect vanaf 2018 is nog niet 
bekend omdat deze afhankelijk is van de wijze waarop de infrastructuur vormgegeven zal worden. Hierin zijn 
verschillende scenario's mogelijk.  
 
  

Project Totaalbedrag 

investering

1 Optimalisatie IT infrastructuur 190.000

2 Projectadministratie IBOR 160.000

3 Meldingen Systeem IBOR 97.000

4 Document Management Systeem 170.000

5 Implementatie boordcomputers 132.000

Algemene projectkosten 35.000

Totaal 784.000
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Project 2. Implementatie projectadministratie IBOR 
De implementatie van een projectadministratie heeft als doel om de uitputting van de budgetten van onze 
IBOR gemeenten beter onder controle te krijgen. De gemeenten kunnen daardoor beter worden 
geïnformeerd over de financiën in relatie tot het uitgevoerde werk.  
Wat levert het op?  
In de projectadministratie wordt centraal inzicht verkregen in de uit te voeren werkzaamheden, de benodigde 
capaciteit en kunnen calculaties worden gemaakt voor uit te besteden werkzaamheden. Ook gaat gebruik 
worden gemaakt van een planning en urenregistratie. Dit resulteert in meer inzicht en betrouwbaardere 
rapportages. 
Wat kost het?  
De implementatie vraagt een investering van € 160.000 die zal worden doorgerekend aan de IBOR 
gemeenten. Structurele besparingen in de uitvoering zijn vooralsnog niet 'hard' te berekenen, doordat eerst 
centraal inzicht in de werkzaamheden gecreëerd moet worden. Er wordt interne efficiency verwacht ten 
aanzien van het plannen, begroten en rapporteren over de werkzaamheden, doordat informatie centraal 
inzichtelijk is. Bij de uitwerking van de DVO's in het systeem is overleg met de gemeenten van belang. 
 
Project 3. Implementatie meldingen systeem IBOR 
Door dit project willen we burgers en gemeenten een portaal bieden voor meldingen en voldoen aan 
afspraken uit de DVO's met gemeenten m.b.t. afhandeltijden en terugkoppeling.  
Wat levert het op?  
Door meldingen direct te koppelen aan mobiele apparatuur in de uitvoering, wordt een efficiëntere 
afhandeling van meldingen verwacht. Daarnaast willen we door de koppeling met onze website werken aan 
onze uitstraling en onze klanten meer inzicht geven in (de afwikkeling van) haar melding. In kwantitatieve zin 
wordt een structurele voordeel van € 15.000 verwacht bij het Klanten Contact Centrum van Avri, aangezien 
er minder tijdsbesteding wordt verwacht voor de afhandeling van de IBOR meldingen. 
Wat kost het?  
De investering voor dit project is € 97.000 die zal worden doorbelast aan de IBOR gemeenten.  
 

Project 4. Implementatie Document Management Systeem (DMS) 
De implementatie van een DMS heeft een efficiënter intern beheer van documenten en snellere toegang tot 
informatie als doel. Momenteel kan ca. 20% van de verzoeken om documentatie niet teruggevonden worden 
in ons archief. Het systeem zal gefaseerd worden uitgerold binnen Avri, te beginnen in dit project met 
bestuurlijke stukken, inkoopdocumentatie en stukken van en naar gemeenten. Zodoende wordt toegewerkt 
naar een toegankelijk en gestructureerd digitaal archief. We verwachten dat dit project de start is voor diverse 
vervolgprojecten de komende jaren voor de verdere uitrol van dit systeem binnen Avri. 
Wat levert het op?  
Door dit project worden risico's verkleind dat Avri niet voldoet aan de bewaarplicht en wordt de kans op 
fouten teruggebracht (doordat documentatie kwijtraakt of oude versies worden verspreid). 
Wat kost het?  
De implementatie vraagt een investering van € 170.000. In structurele zin wordt enerzijds tijdswinst verwacht 
door het minder zoeken naar documenten. Anderzijds is de verwachting dat het gebruiken van het systeem 
ook tijd kost (nu blijven documenten bijvoorbeeld in de e-mail bewaard zonder aanvullende registraties) en 
vraagt het een andere manier van werken voor medewerkers. 
 

Project 5. Implementatie boordcomputers 
In dit project worden werkprocessen in de uitvoering gedigitaliseerd en meer geautomatiseerd. De 
implementatie van boordcomputers zorgt voor moderniseren van processen tussen medewerkers en 
voertuigen in de uitvoering enerzijds en de back office anderzijds. Dit betreft o.a. navigatie, communicatie en 
registratie van orders en uren. Het project wordt voor zowel Afvalbeheer als IBOR opgestart ten aanzien van 
de marktverkenning, waarbij de implementatie voor Afvalbeheer in dit project wordt afgerond. In het project 
wordt beoordeeld op welk moment de implementatie voor de IBOR voertuigen wordt gedaan.  
Wat levert het op?  
De afhankelijkheid van route kennis van de chauffeurs wordt verkleind waardoor de medewerkers meer 
flexibel ingezet kunnen worden. De digitalisering zorgt bovendien voor meer inzicht. Kwantitatief gezien wordt 
door de invoering van boordcomputers en daaruit volgende route optimalisatie een besparing op de huis-aan-
huis inzameling van ca. 2% verwacht (€ 55.000). Na uitvoering van dit project wordt een netto besparing van 
€ 19.000 per jaar verwacht.  
Wat kost het?  
De totale investering voor de aanschaf en implementatie van de hardware is € 132.000. De toerekening van 
kosten vindt plaats naar Afvalbeheer.  
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2.3 Financien 
 
Structureel effect projectplan 
Na verwerking van alle projectinvesteringen, onderhoudskosten en verwachte besparingen uit dit plan wordt 
een structurele stijging van de lasten verwacht van € 172.000 per 2018. De opbouw van dit bedrag is in 
onderstaande tabel weergegeven: 
 

 
 
De toerekening van dit bedrag naar de diverse programma's (klanten) is als volgt: 
 

 
 
 
  

Structurele effecten (vanaf 2018) Afschrijvings 

lasten

Rentelasten Jaarlijkse 

licenties / 

onderhoud

Interne 

beheerlast

Effect op 

processen / 

kosten

Totaal 

exploitatie effect

Toerekening

1 Optimalisatie IT infrastructuur 28.000 3.000 0 0 0 31.000 Bedrijfsvoering

2 Projectadministratie IBOR 53.000 4.000 6.000 5.000 0 68.000 IBOR

3 Meldingen Systeem IBOR 32.000 2.000 30.000 5.000 -52.000 17.000 IBOR

4 Document Management Systeem 57.000 4.000 14.000 0 0 75.000 Bedrijfsvoering

5 Implementatie boordcomputers 33.000 3.000 0 0 -55.000 -19.000 Afvalbeheer

Totaal 203.000 16.000 50.000 10.000 -107.000 172.000

Structurele exploitatie effecten per 

project

2018 2019 2020

1 Optimalisatie IT infrastructuur 31.000 31.000 31.000

2 Projectadministratie IBOR 68.000 68.000 68.000

3 Meldingen Systeem IBOR 17.000 17.000 17.000

4 Document Management Systeem 75.000 75.000 75.000

5 Implementatie boordcomputers -19.000 -19.000 -19.000

Totaal 172.000 172.000 172.000

Toerekening exploitatie effecten 2018 2019 2020

Programma basispakket 44.000 44.000 44.000

Programma pluspakket

Gem. Buren (IBOR) 29.540 29.540 29.540

Gem. Neerijnen (IBOR) 51.020 51.020 51.020

Gem. Neder Betuwe (IBOR) 17.660 17.660 17.660

Gem. Tiel (IBOR + BTH) 23.880 23.880 23.880

Overige producten pluspakket 2.120 2.120 2.120

Programma bedrijfsafval 3.780 3.780 3.780

Totaal effect 172.000 172.000 172.000
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Structureel effect op de begroting Avri 

In de begroting 2017-2020 van Avri zijn de investeringen van het huidige Informatie Beleids Plan (IBP) 
opgenomen. Dit betreft in de meerjarenbegroting zowel fase 1 (€ 750.000; ontvlechting en verdiepende 
analyse) als fase 2 (€ 977.000; uitvoering projecten). Voor fase 2 moest nog expliciete besluitvorming door 
het AB worden gevraagd. In feite ligt met dit plan een gewijzigde invulling voor fase 1 en 2 voor, door 
projecten versneld te laten starten. In onderstaande tabel is het effect op de begroting 2017-2020 uiteengezet 
die vanaf 2018 van invloed zijn: 
 

 
 
Het voordeel van voorliggend projectplan ten opzichte van de huidige begroting 2018 bedraagt € 1,70 op de 
afvalstoffenheffing en € 45.000 voor de gemeenten in het pluspakket. 
 
Effect op de begroting 2017 
De uitvoering van dit projectplan heeft invloed op de begroting 2017 vanwege de benodigde interne 
projecturen. Voor een optimaal draagvlak proberen we de projecten zoveel mogelijk met interne 
medewerkers uit te voeren. De tijdsbesteding (en kosten) voor interne medewerkers zijn reeds volledig 
gedekt in de begroting 2017 van Avri. Door deelname aan projecten wordt de tijdsbesteding ook aan deze 
projecten toegeschreven en gedekt uit de gevraagde projectbudgetten, waardoor dit kan leiden tot voordelen 
op de reguliere begroting. Gezien de werkdruk rondom de reguliere werkzaamheden en de onzekerheid over 
de feitelijke belasting voor de interne organisatie gaan we hier niet vanuit. 
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.  

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
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3 PROJECTORGANISATIE 
 
3.1 Projectstructuur 
De projectstructuur is eenvoudig opgezet; het bestaat uit het managementteam van Avri en daaronder voor ieder 
project een projectgroep. De projectgroepen werken aan het bereiken van de projectdoelen. Het managementteam 
is hiervoor eindverantwoordelijk en neemt (tussentijdse) besluiten. De projectleiders rapporteren (via de teamleider 
I&A) over de voortgang aan het managementteam.  
 
Managementteam 

 Het managementteam is eindverantwoordelijk voor het tijdig bereiken van de doelen van het totale plan.  

 Het managementteam bespreekt periodiek de voortgang, resultaten en financiën van de projecten uit het 
plan.  

 Ieder managementteamlid zorgt ervoor dat zijn/haar medewerkers voldoende prioriteit aan de projecten 
geven en op een positieve en constructieve wijze hun bijdrage aan de projecten leveren.   

 Het managementteamlid organiseert vervangende capaciteit voor de reguliere werkzaamheden van de 
projectleden. 

 
Projectgroepen 

 De projectgroep is verantwoordelijk voor het tijdig (volgens planning) bereiken van het projectdoel. 

 De projectgroepen kennen diverse rollen, die in de volgende paragraaf zijn uitgewerkt. 
 
 
3.2 Projectrollen 
 
Opdrachtgever / sponsor 
De opdrachtgever is een MT lid die belanghebbende is van het project en zich daaraan committeert. Ieder project 
kent één opdrachtgever. Deze neemt periodiek deel aan projectvergaderingen en denkt daarin met het projectteam 
mee met de inhoudelijke keuzes (knelpunten) die tijdens het project gemaakt moeten worden en/of brengt deze in 
het managementteam in. De opdrachtgever is belanghebbende en ambassadeur van het project. Hij/zij zorgt voor 
het structurele gebruik van de software. 
 
Teamleider I&A 
De teamleider I&A is verantwoordelijk voor het proces en rapporteert in het managementteam de voortgang, 
resultaten en financiën van de uitgevoerde projecten. De teamleider stuurt de projectleiders aan. De teamleider 
I&A maakt samen met de opdrachtgever de keuzes die tijdens het project gemaakt dienen te worden en escaleert 
zo nodig naar het managementteam. De teamleider I&A maakt voor dit project onderdeel uit van het 
managementteam. 
 
Projectondersteuning 
De projectondersteuner voert ondersteunende werkzaamheden uit tijdens de projecten. Denk hierbij aan het 
plannen en notuleren van managementteam vergaderingen. Daarnaast heeft de project ondersteuner een 
belangrijke rol in het adviseren en meedenken in het totale veranderproces voor de organisatie dat door de 
projecten in gang wordt gezet. Hiertoe vindt periodiek overleg plaats met MT en projectleiders. Daarnaast is 
secretariële ondersteuning voor de projectleiders nodig (plannen van interne afspraken, uitwerken notulen 
projectvergaderingen, afspraken met leveranciers maken).  
 
Ieder project kent vervolgens tenminste de volgende rollen: 
 
Projectleider 
De projectleider is procesverantwoordelijk voor het tijdig (volgens planning) bereiken van het doel van het project.  
De projectleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de teamleider I&A. 
 
Medewerker I&A 
De medewerker I&A voert tijdens het project (inrichtings)wijzigingen door in applicaties en bewaakt vanuit I&A de 
consistentie/beheersbaarheid en raakvlakken met andere applicaties en projecten. Ook is deze aanspreekpunt 
voor eventuele technische ondersteuning

1
 

 
  

                                                        
1
 Afhankelijk van de hoeveelheid benodigde technische ondersteuning wordt deze structureel in het project belegd. 
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Projectleden 
Projectleden denken mee met de inhoudelijke keuzes en testen nieuwe (delen van) systemen. In het project 
worden uitsluitend projectleden betrokken die onderdeel zijn (of kunnen worden) van het betreffende proces. Ook 
externe adviseurs kunnen deel uitmaken van de projectgroep. 
 
3.3 Kaders en uitgangspunten 
 
Knelpunten op inhoud 
Knelpunten op inhoudelijke onderwerpen in een project worden besproken tussen de teamleider I&A en de 
opdrachtgever. Indien er geen overeenstemming is, wordt de casus in het MT voorgelegd en behandeld. De 
behandeling leidt tot een besluit. 
 
Knelpunten in het proces  
Een stagnatie in de voortgang van een project (bijv. doordat projectleden andere prioriteiten stellen) worden direct 
door de projectleider gemeld en via de teamleider I&A in het MT gemeld en besproken. De MT bespreking van een 
knelpunt leidt tot een besluit. 
 
Ontwikkeling I&A beheer 
Naast de ontwikkeling van processen, systemen en rapportages dient ook het beheer van I&A verder te worden 
geprofessionaliseerd. Denk hierbij aan de inrichting van de afdeling, het opstellen van I&A beleid en het 
optimaliseren van I&A beheerprocessen. 
 
De bijdrage van de medewerkers I&A in de ontwikkelprojecten uit dit plan hebben voorrang op de verbeteracties 
voor I&A beheer. Verbeterpunten op I&A gebied die besluitvorming van het MT vragen worden via het reguliere MT 
proces (en buiten dit plan om) ingebracht en behandeld. 
 
Administratieve organisatie en interne controle 
Systemen ondersteunen processen. Daarom staan in ieder project de processen centraal. Administratieve 
organisatie en interne controle (AO/IC) is essentieel voor een goede werking van deze processen. De projecten 
betreffen niet alleen het invoeren of wijzigen van een systeem. Binnen alle projecten zal ook aandacht besteed 
worden aan de processen en werkwijzen binnen de organisatie, omdat systemen de processen moeten 
ondersteunen. Ieder project zal relevantie documentatie opleveren over de processen, procedures, werkinstructies 
en beheerprocedures. Dit wordt praktisch en pragmatisch uitgevoerd. Immers het beschrijven van de volledige 
AO/IC zou een project apart kunnen zijn met een fors budget. 
 
3.4 Overige organisatorische zaken 
 
Projectkantoor 
Voor het project wordt een afzonderlijk projectkantoor gevraagd (kamer 8 in kantoorgebouw Geldermalsen).  
Deze ruimte wordt gebruikt om projectvergaderingen en demo's te houden en om externe consultants te 
huisvesten. De huidige I&A kamer is (te frequent) bezet door de eigen mensen en het combineren geeft zodoende 
te veel verstoring. 
 
Projectcommunicatie 
Het is belangrijk om in de organisatie te communiceren over de projecten en de voortgang ervan. De projecten 
hebben gevolgen voor veel medewerkers want projecten (kunnen) zorgen voor verandering. Er wordt zodoende 
een communicatiebudget gevraagd, met name bedoeld voor de interne communicatie. Denk hierbij aan het 
verwerken van gegevens op intranet, het houden van interviews en het opstellen van communicatie uitingen  
(flyer, logo, slogan etc.). Het gevraagde communicatiebudget voor dit plan bedraagt € 10.000. 
 

Projectvergaderingen 
Voorgesteld wordt om iedere maand met het managementteam separaat bijeen te komen om de voortgang van de 
projecten te bespreken. Hiertoe wordt door de teamleider een rapportage voorbereid dat als bespreekstuk dient. 
Deze vergaderingen worden genotuleerd en gelden als besluitvormend voor het project. 
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4 PROJECTVOORSTELLEN 
 
In dit hoofdstuk worden per paragraaf de vijf projectvoorstellen op uniforme wijze beschreven. Voor ieder project 
komen achtereenvolgens aanleiding, doel, afbakening, resultaten, projectorganisatie, fasering en financiën aan 
bod. 
 

4.1 Project 1. Optimalisatie IT infrastructuur 
 
4.1.1 Aanleiding 
Avri is met ingang van 2016 verzelfstandigd uit de GR Regio Rivierenland. In lijn met de uitgangspunten van deze 
verzelfstandiging, heeft Avri de wens om over een ICT infrastructuur te beschikken die past bij een 
uitvoeringsorganisatie als Avri en waarin Avri de beleidsregels bepaalt en het dagelijkse beheer uitvoert of 
regisseert.  

 
4.1.2 Doel en afbakening 
Een ICT omgeving voor Avri waarin flexibiliteit, schaalbaarheid, stabiliteit en veiligheid en bereikbaarheid van data 
gewaarborgd zijn en waarin Avri het ICT beleid en ICT beheer regisseert. Hierbij is het niet op voorhand de intentie 
om naar een andere vorm van IT infrastructuur te migreren (zoals Cloud oplossingen). Het project resulteert in een 
Plan van Eisen t.a.v. de infrastructuur en een bijbehorend concept SLA voor beheer en een keuze voor de wijze 
waarop hier invulling aan wordt gegeven. 

 
4.1.3 Wat levert het op? 
De optimalisatie van de ICT infrastructuur naar een omgeving voor Avri levert het volgende op: 
- Aansluiten op technische ontwikkelingen en moderne technieken; 
- verkleinen van het risico op uitval; 
- een Plan van Eisen en concept SLA waarin een veilig, flexibel, betrouwbaar en bereikbaar ICT netwerk voor 

Avri wordt gewaarborgd en een advies over de wijze waarop dit ingevuld kan worden; 
- eigen Avri ICT beleid en (regie op) ICT beheer en daardoor een voor Avri optimale inrichting en werking van de 

ICT infrastructuur met grotere slagvaardigheid; 

 
4.1.4 Projectorganisatie 
 

Afdeling Naam Rol 

 Erik de Vries Opdrachtgever 

Extern  Projectleider en kennisdeskundige 

I&A Team I&A Applicatiebeheer en relatie met andere 
projecten 

Regio Rivierenland Erik van Verseveld Advies Avri en consequenties Regio 

 Mdw. Regio Rivierenland Uitvoering projectwerkzaamheden 

 
De externe projectleider is belast met de realisatie van alle projectfasen (zie 4.1.5. Aanpak en planning). 

 
4.1.5 Aanpak en planning  
Wij stellen een gefaseerde aanpak voor. Na de voorbereiding (fase 1), wordt een plan van eisen en wensen 
opgesteld (fase 2) waaraan de IT infrastructuur van Avri moet voldoen en hoe het beheer hiervan moet worden 
uitgevoerd (resulterend in een concept Service Level Agreement). Dit vormt de basis voor de verdere uitwerking 
van IT beleid voor Avri en de wijze waarop (regie op) beheer moet worden vormgegeven (fase 3). Gelijktijdig met 
fase 2 en 3 zien wij een upgrade van de huidige kantoor automatisering als noodzakelijke stap (fase 4). Het project 
eindigt in een keuze op welke manier invulling wordt gegeven aan de gestelde eisen. Hierin zijn verschillende 
scenario's mogelijk. Dit resulteert in een vervolgproject met afzonderlijk budget. 
 
Een gefaseerde invoering  maakt het project beter beheersbaar (overzichtelijker), flexibeler en verkleint de kans op 
verstoringen in de andere projecten. In de andere projecten worden software implementaties gerealiseerd, waarbij 
in de beginfase een technische installatie nodig is. Het is voor deze projecten onwenselijk om deze stap gelijktijdig 
met aanpassing van de infrastructuur te hebben. Desondanks kunnen de voorbereidingen (fase 1) van dit project 
direct starten, aangezien de eerste fases niet leiden tot een wijziging van de huidige IT infrastructuur. 
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Fase 1: Voorbereiding 

Deze fase wordt beschouwd als de belangrijkste fase van dit project. Deze fase resulteert in: 

 Een duidelijke weergave van het huidige ICT en applicatie landschap van Avri en de Regio 

 Afspraken over de rol van Regio Rivierenland en het commitment vanuit de Regio voor de uitvoering van 
dit project. 

 Antwoord op de vraag: Welk ICT beleid moet worden bepaald en uitgewerkt? (ter voorbereiding op fase 3) 

 Antwoord op de vraag: Wat willen we upgraden? (ter voorbereiding op fase 4) 
De uitkomsten van deze fase worden via een MT besluit bekrachtigd en worden daarmee leidend voor de 
vervolgfases. 
 

Fase 2: Opstellen Plan van Eisen, concept SLA en advies 
In deze fase wordt uitgewerkt aan welke eisen de IT omgeving van Avri moet voldoen. Dit betreft onder andere 
eisen en wensen rondom beveiliging, benaderbaarheid en omvang/capaciteit. De concept SLA beschrijft de eisen 
waaraan de beheerpartij moet voldoen (o.a. beschikbaarheid, oplostijden). Deze fase wordt uitgewerkt in 
samenwerking met team I&A, management en verkenningen op de markt (branchegenoten). De uitkomsten van 
deze fase resulteren in PvE, SLA, uitwerking van scenario's en een advies over de invulling van de IT 
infrastructuur. Dit vormt de basis voor een vervolgproject voor de daadwerkelijke realisatie hiervan. 

 
Fase 3: Avri beleid en beheer bepalen 
De verdere uitwerking van het Plan van Eisen en de concept SLA. In de fase wordt uitgewerkt wat organisatorisch 
benodigd is om samenwerking met een marktpartij vorm te geven (taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden) en worden IT beleidskaders vastgesteld indien nodig. Hierdoor kan de gewenste omgeving 
van Avri goed ingebed worden binnen Avri. 
 

Fase 4: Upgrade huidige kantoor automatisering 
Wij zien een upgrade van de huidige omgeving als noodzakelijk onderdeel van dit project. Denk hierbij met name 
aan het moderniseren van de kantoorautomatisering om risico's op uitval te verkleinen en investeringen in moderne 
(communicatie)middelen om efficiency te verhogen. Het upgraden van besturingssoftware (moderniseren) en het 
verruimen van de capaciteit van servers (verhogen van de snelheid) zijn tevens aspecten die afgewogen worden. 
Hierbij geldt dat nut en noodzaak van iedere investering op de huidige omgeving moet worden afgewogen in 
hoeverre deze past in de gewenste toekomstige omgeving. Er mogen geen investeringen gedaan worden die tot 
desinvestering zouden leiden wanneer invulling wordt gegeven aan het Plan van Eisen en de concept SLA uit de 
eerdere projectfases. De verbeteracties zijn zichtbaar en merkbaar voor de gebruikers. 
 
De totale doorlooptijd bedraagt circa 10 maanden. 
 
4.1.6 Geraamde investering 
De verwachte investeringen betreffen voornamelijk investeringen voor de vervanging van de kantoorautomatisering 
en de kosten voor projectleiding, implementatie en advies.  
In onderstaande tabel is deze uiteengezet: 
 

Investering Optimalisatie IT infrastructuur Bedrag 

Vervanging hardware  
(met name kantoorautomatisering) 

80.000 

Projectleiding  62.000 

ICT Regio Rivierenland 32.000 

 € 174.000 

Interne kosten  

Afdeling I&A 16.000 

  €16.000 

  

Totaal € 190.000 

 
De investering wordt doorbelast aan alle programma's van Avri (basispakket, pluspakket, bedrijfsafval), dit is 
uitgewerkt in de volgende paragraaf.  
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4.1.7 Structurele effecten 
De structurele effecten als gevolg van de optimalisatie van de IT infrastructuur zijn afhankelijk van de wijze waarop 
deze in de toekomstige situatie voor Avri wordt ingericht. De gewenste inrichting van de infrastructuur en beheer 
hiervan wordt in dit project pas duidelijk, waardoor er voor de toekomstige situatie in dit project geen structurele 
effecten worden verwacht. Voor de vervanging van de hardware (€ 80.000) worden geen structurele 
lastenstijgingen verwacht. De activering van de bijkomende projectkosten (€ 110.000) zorgt voor kapitaallasten.  
 
In onderstaande tabel zijn de structurele effecten vanaf 2018 uiteengezet. Hierin komen kapitaallasten en 
beheerlasten terug. De structurele lastenstijging is € 31.000. De toerekening naar programma's is (in lijn met de 
overhead verdeling binnen Avri) gebaseerd op de verhouding van productie manuren (begroting 2017 Avri). 
 

  

Project 1.

Optimalisatie IT infrastructuur

2018 2019 2020

a Kapitaallasten 31.000 31.000 31.000

b Jaarlijks licentie / onderhoud (extern) 0 0 0

c Jaarlijkse beheerlast (intern) 0 0 0

d Effecten op interne processen Avri 0 0 0

Totaal effect 31.000 31.000 31.000

Toerekening effecten: 2018 2019 2020

Programma basispakket (58%) 17.980 17.980 17.980

Programma pluspakket (37%)

Gem. Buren (IBOR) 1.860 1.860 1.860

Gem. Neerijnen (IBOR) 2.790 2.790 2.790

Gem. Neder Betuwe (IBOR) 1.240 1.240 1.240

Gem. Tiel (IBOR + BTH) 4.960 4.960 4.960

Overige producten pluspakket 620 620 620

Programma bedrijfsafval (5%) 1.550 1.550 1.550

Totaal effect 31.000 31.000 31.000
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4.2 Project 2. Implementatie projectadministratie IBOR 
 
4.2.1 Aanleiding 
Bij de jaarrekening 2015 zijn de IBOR gemeenten verrast ten aanzien van de budgetuitputting. Hierbij bleken de 
uitgaven aan aannemers niet volledig inzichtelijk en waren de toerekeningen van interne kosten (uren) niet juist en 
complex opgezet. Ten aanzien van de interne kosten heerst er binnen de afdeling IBOR veel onvrede over het 
werking van de huidige urenadministratie (in AfvalRIS planmodule). Op bedrijfsbezoek bij Meerlanden heeft Avri 
een demo gekregen van een goed werkende projectadministratie voor IBOR, ondersteund door de applicatie 
GroenVision (leverancier: Infogroen Software B.V.). Deze applicatie is ook bij publieke dienstverlener Rova in 
gebruik. 

 
4.2.2 Doel en afbakening 
Het doel van het project is het onder controle krijgen van de budgetuitputting van de DVO budgetten in relatie tot 
de uitgevoerde werkzaamheden, zodat er gestuurd kan worden op de uitvoering van het werk en de gemeenten 
niet verrast worden ten aanzien van de gedane uitgaven (financiën). 
 
Het project is gericht op de bedrijfsadministratie rondom het uit te voeren werk. Het richt zich qua gegevens primair 
op (de financiële vertaling van) de volgende onderwerpen; klantcontract, bestek, inzet personeel, materieel, 
verbruik van middelen, aannemers, rapportage. Hierbij geldt het uitgangspunt dat alle gegevens voor een 
zelfstandige afdelings/werkbegroting in de projectadministratie verwerkt moeten kunnen worden en de 
realisatiecijfers hiertegen worden afgezet. Zodoende blijft de geografische informatie en bijbehorende 
functionaliteiten buiten beschouwing. 
 
De integratie van dit systeem met  andere systemen binnen Avri beperkt zich vooralsnog tot het beschikbaar 
krijgen van de factuur en verplichtingeninformatie in GreenVision. Inzicht hierin is van belang voor de interne 
sturing van de afdeling IBOR. Het inlezen van kosten zoals salarissen, overhead en tractie naar GreenVision en 
die te verdelen over de DVO producten is enorm gecompliceerd en leid eerder tot fouten en aansluitingsproblemen 
dan dat dit inzicht geeft. Dit mede in relatie tot de uitgangspunten die recent gewijzigd zijn betreffende deze 
kostensoorten. 

 
4.2.3 Wat levert het op? 
Het implementeren van een projectadministratie levert het volgende op: 
- Centraal en beter inzicht in uit te voeren werkzaamheden en benodigde middelen (financiën); 
- Efficiënter werken bij plannen, begroten en rapporteren over werkzaamheden; 
- Operationele werkbegroting die als basis dient voor de financiële begroting; 
- Centraal inzicht in realisatie versus begroting (opdracht); 
- Resulterend in meer grip op de (verwachte) budgetuitputting en daardoor; 
- Stabielere werkrelatie tussen Avri en de IBOR gemeenten; 

 
4.2.4 Projectorganisatie 
 

Afdeling / functie Naam Rol in project 

IBOR Ruben de Kruijff Opdrachtgever 

I&A Jan van 't Hoff Projectleider 

Adviseur IBOR Herlinde Lokhorst Begroting, rapportage, processen  

Teamleider IBOR binnendienst Willemijn Bonnier Begroting, rapportage, processen 

Teamleiders IBOR buitendienst Alle Werking systeem, sturen in de praktijk 

Medewerkers IBOR binnendienst Alle Werking systeem, sturen in de praktijk 

Contractmanagers Ivo Geerits / Max Pijl Uitwerken DVO's en afstemming gemeenten 

Administratief bedrijfsbureau Anja Nogarede Urenverwerking 

Financien Marcel Maas / Bas Buurman Relatie financiën / begroting 

I&A Bert-Jan Oude Nijhuis Raakvlakken IBOR applicaties, procesbeschrijving 

Meerlanden  Extern adviseur 

Rova  Extern adviseur 
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4.2.5 Aanpak en planning  
Gezien de bedrijfsurgentie is een snelle implementatie en live gang gewenst. De applicatie GreenVision is 
gepresenteerd als applicatie die de (administratieve) werkprocessen voldoende kan ondersteunen. Deze wordt bij 
(vergelijkbare) BOR uitvoeringsorganisaties als Meerlanden en Rova gebruikt. Deze organisaties hebben qua BOR 
werkprocessen een voorsprong op Avri en kennen de (on)mogelijkheden van de applicatie. Zodoende wordt de 
aanpak 'GroenVision tenzij..' gehanteerd bij de verkenning van processen en wensen in de beginfase van dit 
project. 
 
Consequenties voor processen, organisatie inrichting en andere applicaties (koppelingen) worden in de 
analysefase geïnventariseerd, waarna de definitieve fasering wordt bepaald. Hiervoor worden bedrijfsbezoeken 
afgelegd aan Rova en Meerlanden. 
 
Bepalend voor de werking van het systeem is de mate waarin de opdracht (DVO) vanuit de gemeenten kan worden 
verwerkt (tot kwantitatieve gegevens). Dit is momenteel niet voor alle DVO's tot in detail helder omschreven. In de 
gevallen waarin dit onduidelijk is zal in overleg met de gemeenten worden bepaald. Dit mag de planning van het 
project niet in de weg staan. Voor een optimaal gebruik van het systeem en eenduidigheid in processen wordt de 
planning- en urenregistratie integraal ingericht en gebruikt. 
 
De volgende fasering wordt gevolgd. 
 
Fase 1 Pakketselectie (doorlooptijd 5 weken) 
In deze fase wordt de toepasbaarheid van GreenVision voor Avri bepaald met de volgende stappen 

 Workshop eisen en wensen Avri 

 Demonstratie van het pakket door GroenVision 

 Avri eisen en wensen toetsen bij Meerlanden en Rova 

 Voorstel tot besluit aanschaf GreenVision 

 Aanschaf pakket 
 
Fase 2 Uitwerken DVO's in systeem en beperkte pilot (doorlooptijd 8 weken) 
In deze fase worden de DVO's in het systeem uitgewerkt en volgt een kleine pilot van een deel van een DVO van 
een gemeente. Hierbij wordt gedacht aan de producten omtrent riolen. Het pakket wordt zo volledig als mogelijk 
ingericht en geëvalueerd door de projectgroep. 
 
Fase 3 Uitbreiding Pilot (doorlooptijd 5 weken) 
De ervaringen vanuit de eerste pilot worden uitgewerkt in een verbeterde pilot en uitgebreid met een andere 
onderdeel van de DVO's. Er wordt een uitgebreide evaluatie door de projectgroep gedaan welke resulteert in een 
plan van aanpak voor de inrichting van de productieomgeving. Indien hiervoor aanleiding is kan er naar aanleiding 
van de resultaten van de twee pilots besloten worden om eventueel nog een derde pilot te organiseren. 
 
Fase 4 Acceptatie systeem (doorlooptijd 10 weken) 
Het systeem wordt volledig ingericht en de testvoorbereiding wordt gedaan. De projectgroep wordt opgeleid. Met 
behulp van testscenario's wordt het systeem getest. Daar waar nodig is worden problemen opgelost en de 
inrichting en werkwijze verbeterd. Parallel hieraan wordt de documentatie ontwikkeld. Dit betreft de beschrijving 
van de processen en procedures, de werkinstructie en beheerprocedures. 
 
Fase 5 In productie name (doorlooptijd 3 weken) 
Het productiesysteem wordt volledig ingericht. Alle gebruikers worden opgeleid in het systeem en de nieuwe 
processen en procedures. Hierbij is het uitgangspunt dat er vanaf de live-datum integraal wordt tijdgeschreven 
binnen de afdeling IBOR voor alle directe medewerkers. 
 
Fase 6 Nazorg (doorlooptijd 5 weken) 
Tot de eerste maandafsluiting wordt de afdeling IBOR intensiever ondersteund in het gebruik van het nieuwe 
systeem. 
 
Fase 7 Evaluatie productie fase (doorlooptijd 2 weken) 
Het project eindigt met een formele evaluatie van het nieuwe systeem. Deze evaluatie betreft zowel het project 
alsmede de ervaringen vanuit de eerste productiemaand. Dit kan leiden tot aanbevelingen tot aanpassingen in het 
systeem. 
 
De totale doorlooptijd bedraagt circa 9 maanden vanaf start. 
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4.2.6 Geraamde investering 
 

Investering projectadministratie IBOR Bedrag 

Aanschaf van de software 45.000 

Implementatiekosten door de softwareleverancier 35.000 

Ondersteuning Meerlanden en Rova 5.000 

Ondersteuning afd. IBOR   15.000 

Projectleiding  20.000 

ICT Regio 3.000 

 € 123.000 

Interne kosten  

Afdeling I&A 8.000 

Afdeling bedrijfsvoering 2.000 

Afdeling klant&advies 17.000 

  €27.000 

  

Subtotaal € 150.000 

Stelpost onvoorzien  10.000 

Totaal € 160.000 

 
Deze investering komt ten laste van de IBOR gemeenten (zie volgende paragraaf).  
 
4.2.7 Structurele effecten 
Structurele besparingen in de uitvoering zijn vooralsnog niet 'hard' te berekenen. De centrale uitwerking van DVO's 
naar werkzaamheden dient een betrouwbaar beeld te geven van de benodigde capaciteit. Daarnaast kunnen 
werkzaamheden nauwkeuriger berekend en eventueel aan aannemers uitbesteed worden. Beide verwachte 
voordelen kunnen op zijn vroegst eind 2017 inzichtelijk worden vanuit dit systeem. Eventuele besparingen kunnen 
pas daarna worden doorgevoerd. 
Er wordt interne efficiency verwacht ten aanzien van het plannen, begroten en rapporteren over de 
werkzaamheden, doordat informatie centraal inzichtelijk en uitgewerkt is. Hoeveel de tijdswinst bedraagt is 
afhankelijk van de werking van het systeem en de mate van detail waarin de contractafspraken (kunnen) worden 
uitgewerkt. Verwacht wordt dat de uitwerking van de DVO's zal leiden tot aanscherping van de afspraken en dat dit 
de eerste winst zal zijn. Hiervoor is tijdens dit project overleg met de IBOR gemeenten nodig. In de praktijk zal 
nadien moeten blijken hoe hoog de interne efficiency bedraagt en of dit tot besparingen kan leiden. In 
onderstaande tabel zijn de structurele effecten uiteengezet. Hierin komen kapitaallasten en beheerlasten terug.  
De structurele lastenstijging is € 68.000. De toerekening naar gemeenten is (in lijn met de overhead verdeling 
binnen Avri) gebaseerd op de verhouding van productie manuren (begroting 2017 Avri). 
 

 
  

Project 2. 

Projectadministratie IBOR 

2018 2019 2020

a Kapitaallasten investering 57.000 57.000 57.000

b Jaarlijks licentie / onderhoud (extern) 6.000 6.000 6.000

c Jaarlijkse beheerlast (intern) 5.000 5.000 5.000

d Effecten op interne processen Avri 0 0 0

Totaal effect 68.000 68.000 68.000

Toerekening effecten: 2018 2019 2020

Gemeente Buren (19%) 12.920 12.920 12.920

Gemeente Neerijnen (34%) 23.120 23.120 23.120

Gemeente Neder Betuwe (11%) 7.480 7.480 7.480

Gemeente Tiel (36%) 24.480 24.480 24.480

Totaal effect 68.000 68.000 68.000
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4.3 Project 3. Implementatie meldingen systeem IBOR 
 
4.3.1 Aanleiding 
Binnen Avri maken we gebruik van drie verschillende systemen voor het registreren en afhandelen van meldingen, 
namelijk: 

 AfvalRIS voor huishoudelijke- en bedrijfsafval meldingen; 

 Citycontrol voor handhaving meldingen (handheld); 

 Gemgids voor  IBOR meldingen (in 2015 gestart als Pilot)
 
 

 
Binnen Avri is er behoefte aan enerzijds een centraal portaal voor inwoners en anderzijds een effectieve 
afwikkeling van IBOR meldingen. Hieronder zijn de huidige werkafspraken met betrekking tot IBOR-meldingen met 
onze gemeenten schematisch weergegeven. 
 

 
 
In juli 2015 is afgesproken met de gemeente Buren om een pilot te doen met Gemgids voor een periode van 2 
maanden. Vervolgens is er een eisen en wensen lijst gemaakt om Gemgids aan te passen. Gemeente Tiel werkt 
tot nu toe nog met de applicatie topdesk en is op zoek naar nieuwe software.  

 
4.3.2 Doel en afbakening 
Het project kent de volgende doelen: 
- Portaal bieden voor burgers en medewerkers voor het effectief registreren en afwikkelen van IBOR meldingen; 
- Voldoen aan afspraken die zijn vastgelegd in DVO's met IBOR gemeenten; 
- Harmoniseren van verschillende systemen tussen gemeenten en afstemming van werkprocessen voor een 

optimale afhandeling. 
 
In dit project ligt de focus alleen op de IBOR meldingen applicatie. In de toekomst onderzoeken we of een Avri 
brede implementatie mogelijk is. De eisen en wensen vanuit afval en handhaving worden overwogen in deze 
pakketselectie, zodat we met het oog op de toekomst flexibel blijven om eventueel op een later moment te kunnen 
integreren naar een centrale meldingen applicatie binnen Avri. 

  
4.3.3 Wat levert het op? 
Door de implementatie van een meldingensysteem wordt het volgende mogelijk: 

 Burgers en gemeenten hebben één portaal voor het doen van meldingen via de website; 

 Burgers en gemeenten blijven op de hoogte van de status van meldingen; 

 Efficiënt  registreren van meldingen;  

 Efficiënter afhandelen van meldingen op kantoor of op locatie: melding is direct benaderbaar op elk 
apparaat (smartphone, tablet of pc) – responsive. 

 Voor Gem. Tiel levert dit een besparing op van een coördinator meldingen, die momenteel 
meldingsgegevens tussen het systeem van Gem. Tiel en Avri handmatig verwerkt (zie par. 4.3.7 voor 
financiële gevolgen) 

  

Organisatie Meldingensysteem Intake Afhandeling

Buren Gemgids Gemeente Avri

Neder-Betuwe Gemgids Avri Avri

Neerijnen Gemgids Avri Avri

Tiel Topdesk Gemeente Avri
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4.3.4 Projectorganisatie 
Bij de implementatie van een meldingensysteem zijn de volgende personen betrokken: 

 

  Wie Rol 

MT Heleen van Keulen Opdrachtgever 

I&A Jan van 't Hoff Projectleider 

I&A Bert-Jan Oude Nijhuis Applicatiebeheer 

IBOR Lia Versteeg Ervaringsdeskundige meldingen 

IBOR Teamleider Operationele toets 

Klant en advies Contractmanagers DVO 

Klant en advies KCC medewerker Gevolgen KCC 

Communicatie Karin Ranschaert Communicatie met burgers 

ICT regio Erik van Verseveld Technische ondersteuning 

Gemeente Buren Holger Peters Ketenpartner gemeente 

Gemeente Tiel NB Ketenpartner gemeente 

 
 
4.3.5 Aanpak en planning 
Voor de aanschaf en implementatie van een meldingen systeem wordt de volgende planning aangehouden: 

 Kick-off en inventarisatie wensen van gemeenten; 

 In kaart brengen processen en opstellen programma van eisen en wensen; 

 Keuze maken pakket aan de hand van programma van eisen en wensen; 
Voor dit project worden de volgende 5 softwarepakketten geselecteerd: 

o Buitenbeter; 
o Gemgids; 
o Melddesk; 
o Samen; 
o Verbeter de buurt. 

 Opstellen plan van aanpak samen met leverancier; 

 Inrichting, implementatie en uitrol  (tussentijdse terugkoppeling aan gemeenten); 

 Opleiden van personeel. 
In totaal moet rekening gehouden worden met een doorlooptijd van circa 5 maanden. 
 
4.3.6 Geraamde investering 
De beschikbare oplossingen op de markt betreffen voornamelijk Software As A Service oplossingen (SAAS), 
waarbij gebruikerslicenties worden aangeschaft in plaats van de software zelf. Tijdens het project maken de 
benodigde licenties voor inrichting van het systeem onderdeel uit van de implementatiekosten. Vanaf het moment 
van ingebruikname worden de gebruikslicenties als jaarlijkse last verantwoord(zie volgende paragraaf).  
 

Investeringen project Meldingen Systeem Bedrag 

Gebruik van de software (projectlicenties) 30.000 

Implementatie 25.000 

Projectleiding  12.000 

ICT Regio 3.000 

 € 70.000 

Interne kosten  

Afdeling I&A 4.000 

Afdeling Klant&Advies 8.000 

Afdeling IBOR 8.000 

 € 20.000 

  

Subtotaal € 90.000 

Stelpost onvoorzien 7.000 

Totaal € 97.000 
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Deze investering komt ten laste van de IBOR gemeenten. De verwachte interne tijdsbesteding aan de projecten 
wordt in de reguliere exploitatie (begroting) niet volledig gecompenseerd, zodat de projecten tot eenmalige 
dekkingsvoordelen voor 2017 kunnen leiden. Gezien de onzekerheid over de daadwerkelijke tijdbesteding aan dit 
project geldt voor dit plan het uitgangspunt van 50% reguliere vervanging. Dit betekent een incidenteel voordeel in 
de exploitatie 2017 van Avri van € 10.000 door uitvoering van dit project. 
 
 
4.3.7 Structurele effecten 
De structurele effecten en de toerekening daarvan zijn uiteengezet in onderstaande tabel. Het structurele effect 
vanaf 2018 betreft (naast investeringslasten en beheerlasten) enerzijds de lagere tijdsbesteding bij het KCC Avri 
voor de afwikkeling van IBOR meldingen (regel d) en anderzijds een voordeel voor Gem. Tiel omdat meldingen niet 
meer handmatig overgenomen moeten worden in verschillende systemen (regel e).  
De toerekening naar gemeenten van de effecten a t/m d is (in lijn met de overhead verdeling binnen Avri) 
gebaseerd op de verhouding van productie manuren (begroting 2017 Avri). 
 

 
 
  

Project 3. 

Meldingen Registratie Systeem

2018 2019 2020

a Kapitaallasten investering 34.000 34.000 34.000

b Jaarlijks licentie / onderhoud (extern) 30.000 30.000 30.000

c Jaarlijkse beheerlast (intern) 5.000 5.000 5.000

d Effecten op interne processen Avri -15.000 -15.000 -15.000

e Besparing coordinator meldingen 

(100% Gem. Tiel)

-37.000 -37.000 -37.000

Totaal effect 17.000 17.000 17.000

Toerekening effecten: 2018 2019 2020

Gemeente Buren (19%) 10.260 10.260 10.260

Gemeente Neerijnen (34%) 18.360 18.360 18.360

Gemeente Neder Betuwe (11%) 5.940 5.940 5.940

Gemeente Tiel (36% +100% effect e) -17.560 -17.560 -17.560

Totaal effect 17.000 17.000 17.000
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4.4 Project 4. Implementatie Document Management Systeem (DMS) 
 
4.4.1 Aanleiding 
Vanaf 2016 heeft Avri een hybride archief: documenten (die de archiefmedewerker ontvangt) worden zowel 
analoog als digitaal gearchiveerd. Vóór 2015 zijn er analoge (papieren) dossiers in het archief opgeborgen, 
waarvan veel nog niet geregistreerd en dus (haast) niet vindbaar. De ervaring leert dat momenteel 1 op de 5 
verzoeken voor een bepaald document niet teruggevonden kan worden in ons archief. 
 
In vrijwel geheel Avri wordt gewerkt met documenten in allerlei digitale formaten. Deze worden opgeslagen op 
netwerkschijven, persoonlijke schijven of rechtstreeks in de e-mail (Outlook). Hierdoor kunnen er meerdere 
verschillende versies van documenten in omloop zijn en zijn documenten meerdere keren opgeslagen in 
verschillende mappen bij verschillende medewerkers. Ook raken documenten zoek. 
 
In veel gevallen is het zeer tijd rovend om een document terug te vinden.  
Om bovenstaande knelpunten te verminderen, risico's op fouten te verkleinen en de bedrijfsefficiency te verhogen 
zijn procesafspraken en een ondersteunend systeem noodzakelijk. 

 
4.4.2 Doel en afbakening 

Het doel is om op een efficiënter manier documenten te beheren en een digitaal archief te realiseren. 
In een DMS worden alle typen documenten en dossiers: 

 Eenvoudig gemaakt; 

 Opgeslagen; 

 Gedeeld; 

 Bewerkt; 

 Teruggevonden;  

 en gearchiveerd. 

In dit project zal een belangrijke focus liggen op de processen en procedures van de verschillende document 
stromen. Ook wordt een grote discipline verwacht van alle betrokken Avri medewerkers. Het DMS zal volledig 
gevuld moeten zijn met alle relevante documenten waarbij het bewaren van documenten op eigen of 
netwerkschijven moet worden voorkomen. Dit zal veel aandacht vergen binnen en na het project. De processen 
dienen structureel geborgd te worden en er dient formatie beschikbaar te zijn om deze taken uit te voeren. De 
eerste opzet van deze processen en procedures valt binnen dit project. Het structureel beheren en ondersteunen 
van deze processen worden als kritieke succesfactor beschouwd. Dit project zorgt voor een verandering van 
werkwijze, er dient voldoende aandacht te zijn voor de medewerkers en cultuur. 
 
Het te implementeren systeem bestaat uit een document management systeem voor het digitaal beheren, overal 
benaderen en bewerken van documenten inclusief archief en bewaarfuncties. Een integraal onderdeel van het 
DMS is het zaaksysteem welke de afhandeling en routering van documenten in een organisatie ondersteund. 
 
Het overgaan naar een volledig digitaal archief val buiten de scope van dit project. Hiervoor is een goedgekeurd 
vervangingsbesluit nodig. Het lijkt aannemelijk om hiervoor een apart project te starten nadat het DMS-systeem is  
geïmplementeerd en zichzelf bewezen heeft. 
 
Het huidige archief is voor een deel niet gedigitaliseerd. Het digitaliseren van deze (oude) documenten valt buiten 
dit project. De documenten die wel digitaal beschikbaar zijn worden wél in het nieuwe systeem gezet. De verwijzing 
in welke map/doos een document nu is opgeslagen wordt bijgehouden in Excel lijsten. Deze lijsten worden volledig 
in het nieuwe systeem opgenomen. 
 
4.4.3 Wat levert het op? 
Door de implementatie wordt het volgende mogelijk: 

 Verminderen van het risico dat Avri niet voldoet aan de archiefwet (bewaarplicht); 

 verminderen van de kans op fouten (documenten kwijt, verkeerde versies in omloop); 

 snellere toegang tot informatie, dus ook snellere besluitvorming; 

 minder tijd kwijt aan zoeken naar documenten; 

 minder fysieke archiefruimte nodig voor opslag van documenten (na overgang op een volledig digitaal 
dossier); 

 automatiseren van werkprocessen middels workflows; 

 veiligere document opslag met back-ups; 

 lagere printkosten. 
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4.4.4 Projectorganisatie  
Bij de aanschaf/implementatie van een document systeem zijn de volgende personen betrokken: 
 

  Naam Rol 

MT Heleen van Keulen Opdrachtgever 

IenA Jan van 't Hoff Projectleider 

Bedrijfsvoering Bert-Jan Oude Nijhuis Gebruiker 

Bedrijfsvoering Laura Vissers Brieven 

IBOR+ Nicole Aarts IBOR 

Bedrijfsvoering Bianca Koopman Bestuurlijk 

Klant en Advies Contractmanagers Communicatie gemeenten 

ICT regio n.n.b. Implementatie 

Archivaris n.n.b. Materiedeskundige en key gebruiker 

     

Gemeente Neerijnen 
(optioneel) 

Arjon Boot Applicatiebeheer 

 
4.4.5 Aanpak en planning 
Het invoeren van een DMS is tijdrovend en complex. Met name het inbedden in de organisatie kost tijd en energie. 
Het project zou een lange doorlooptijd krijgen wanneer we alle documenten in één keer willen oppakken. In de 
eerste fase van dit project worden die document stromen in het DMS-systeem ingevoerd  die het meest urgent zijn. 
Dit zijn bestuurlijke stukken, offertes contracten en aanbestedingsdocumentatie en stukken van en naar 
gemeentes. De totale doorlooptijd van het project bedraagt ca. 8 maanden. We verwachten dat dit project de start 
is voor diverse vervolgprojecten voor de verdere uitrol binnen Avri. 
 
Voor de aanschaf/implementatie van een DMS kan de volgende fasering worden opgegeven: 
 
Fase 1 Pakketselectie (doorlooptijd 6 weken). 
In deze fase wordt de eisen en wensen binnen Avri definitief vastgesteld en bestaat uit de volgende activiteiten 

 Workshop eisen en wensen medewerkers en ervaringen gemeenten 

 Selecteren van mogelijke DMS-pakketten 

 Demonstraties potentiële leveranciers 

 Keuze pakket (MT-besluit) 

 Aanschaf pakket 

Fase 2 Implementatie (doorlooptijd 16 weken) 
Het pakket wordt ingericht in een testomgeving en de functionaliteiten worden getoetst. Op basis hiervan wordt de 
inrichting bijgesteld en hertoetst. Parallel hieraan wordt de documentatie ontwikkeld. Dit betreft de beschrijving van 
de processen en procedures, de werkinstructie en beheerprocedures. 
Het systeem wordt volledig ingericht en de testvoorbereiding wordt gedaan. De projectgroep wordt opgeleid. Met 
behulp van testscenario's wordt het systeem getest. Daar waar nodig is worden problemen opgelost en de 
inrichting en werkwijze verbeterd 
 
Fase 3 In productie name (doorlooptijd 3 weken) 

Het productiesysteem wordt volledig ingericht. Alle gebruikers worden opgeleid in het systeem en in de nieuwe 
processen en procedures.  
 
Fase 4 Nazorg (doorlooptijd 5 weken) 
De organisatie wordt in deze periode extra ondersteund bij het gebruik van het nieuwe pakket. 
 
Fase 5 Evaluatie productie fase (doorlooptijd 2 weken) 
Het project eindigt met een formele evaluatie van het nieuwe systeem. Deze evaluatie betreft zowel het project 
alsmede de ervaringen vanuit de eerste productiemaand. Dit kan leiden tot aanbevelingen tot aanpassingen in het 
systeem. Op basis van de ervaringen worden de prioriteiten bepaald voor de verder uitrol van het pakket eventueel 
aangevuld met workflow om bepaalde processen te ondersteunen. De projectgroep krijgt goedkeuring voor het 
project door de opdrachtgever. 
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4.4.6 Geraamde investering 
De geraamde investering is uiteengezet in onderstaande tabel. 
 

Investering Document Management Systeem Bedrag 

Aanschaf software 50.000 

Implementatiekosten leverancier (incl. opleiding) 30.000 

Projectleiding 20.000 

Project archivaris 20.000 

ICT Regio 3.000 

Aanschaf scanner 1.000 

Aanschaf schijfruimte 5.000 

 € 129.000 

Interne kosten  

Afdeling I&A 6.000 

Afdeling Bedrijfsvoering 13.000 

Afdeling Klant&Advies 6.000 

Afdeling IBOR 6.000 

 € 31.000 

  

Subtotaal € 160.000 

Stelpost onvoorzien 10.000 

Totaal € 170.000 

 
Deze investering geldt voor de gehele bedrijfsvoering van Avri en wordt zodoende toegerekend aan alle 
programma's (zie ook par. 4.4.7 structurele effecten). 
 
4.4.7 Structurele effecten 
Voor de structurele gevolgen wordt enerzijds tijdswinst verwacht door het minder zoeken naar documenten. 
Anderzijds is de verwachting dat het gebruiken van het systeem ook tijd kost (er moeten aanvullende registraties 
bij de documenten worden gemaakt) en vraagt het een andere manier van werken voor medewerkers. Per saldo 
wordt op dit moment nog geen voordelig effect opgenomen. Ten aanzien van de beheerlasten wordt het 
applicatiebeheer ondergebracht als taak bij de (nog te werven) medewerker DIV, die in financiële zin al is 
opgenomen in de begroting 2017 van Avri. Zodoende wordt er geen extra interne beheercapaciteit verwacht door 
het gebruik van dit systeem. De lasten stijgen structureel met € 75.000. De toerekening naar de programma's is 
gebaseerd op de verhouding van productie manuren (begroting 2017 Avri). 
 

 

Project 4.

Document Management Systeem

2018 2019 2020

a Kapitaallasten investering 61.000 61.000 61.000

b Jaarlijks licentie / onderhoud (extern) 14.000 14.000 14.000

c Jaarlijkse beheerlast (intern) 0 0 0

d Effecten op interne processen 0 0 0

Totaal effect 75.000 75.000 75.000

Toerekening effecten: 2018 2019 2020

Programma basispakket (58%) 43.500 43.500 43.500

Programma pluspakket (37%)

Gem. Buren (IBOR) 4.500 4.500 4.500

Gem. Neerijnen (IBOR) 6.750 6.750 6.750

Gem. Neder Betuwe (IBOR) 3.000 3.000 3.000

Gem. Tiel (IBOR + BTH) 12.000 12.000 12.000

Overige producten pluspakket 1.500 1.500 1.500

Programma bedrijfsafval (5%) 3.750 3.750 3.750

Totaal effect 75.000 75.000 75.000
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4.5 Project 5. Implementatie boordcomputers 
 
4.5.1 Aanleiding 

Bij Afvalbeheer, bedrijfsafval en IBOR maakt men gebruik van vaste- of flexibele rij routes. Veelal maakt men 
nu nog gebruik van de individuele kennis van de chauffeur, kaarten in de wagen of geprinte orderlijsten. Dit 
heeft als gevolg dat er niet altijd efficiënt en veilig wordt gereden. Tevens maakt de kennis van een chauffeur 
onze dienstverlening kwetsbaar. Naar aanleiding van de eerste projectvoorstellen rondom het digitaliseren 
van de routes is naar voren gekomen dat de wensen en eisen breder zijn dan alleen het digitaliseren van de 
routes. Deze wensen en eisen zijn ook al eerder benoemd in projectplanningen en het IBP en kunnen samen 
met het digitaliseren van de routes worden opgepakt en gebundeld worden binnen één project en binnen één 
oplossing, namelijk een boordcomputer met een gekoppelde backoffice. 
 
4.5.2 Doel en afbakening 

Het doel van het project is het digitaliseren van de diverse werkstromen van en naar de betrokken 
medewerkers en voertuigen. Er wordt gekeken naar een complete oplossing voor in de auto, waarbij ook 
wordt gekeken een registratie van niet-voertuig gebonden werkzaamheden. Het systeem moet voorzien zijn 
van track en trace, automatische route navigatie en digitale afhandeling van orders. Inzetbaarheid bij 
Afvalbeheer is een vereiste voor de oplossing. Voor IBOR zou de implementatie op een later moment of 
andere wijze kunnen worden uitgevoerd. Nut en noodzaak voor IBOR wordt tijdens het project continu 
afgewogen en waar nodig als business case voorgelegd aan de IBOR gemeenten. 
 
De diverse mogelijkheden vragen om een fasering bij het in gebruik nemen van de functionaliteit, op basis 
van prioriteit. Prioriteit 1 en 2 worden als eisen gedefinieerd. Met prioriteit 3 worden de wensen aangeduid.  
 
Prioriteit 

1. Guided Navigation met behulp van opgenomen routes, geen routekennis vereist bij chauffeurs, extra info bij het 
 inzamelen (mogelijk ook voor IBOR van belang) 
1. Muteren van route bij uitbreidingen en mutaties 
1 Registratie van uren, middels boordcomputer of app 
1. Digitalisering papieren werkstromen, zoals werkorder, routelijst, begeleidingsformulieren, schadeformulieren 
1. Afhandeling van orders 
1. Koppeling met digitale tachograaf (vervanging of integratie met boordcomputers systeem) 
1. Koppeling met CAN-bus, rijstijlanalyses, km-standen 
1. Berichtenverkeer van en naar het voertuig (bellen) 
 
2. Track en Trace (mogelijk ook voor IBOR van belang) 
2. Melding/klachten via een werkorder naar het voertuig 
2. Integratie van belfuncties in het voertuig (van en naar het voertuig, onderling bellen) 
2. Voertuigadministratie voor gereden kilometers in verband met belastingregels gebruik dienstauto 
 
3. Voertuig inspectielijst 
3. Koppeling met Nido strooisysteem (routes  voor-definiëren, rijden, verantwoorden, kaartaanpassingen) (IBOR) 
3. Koppeling met Ctrace 
3. Meldingen in de route, zoals gele en rode kaarten 
3. Registratie van wegingen in combinatie met Welvaarts 
3. Registratie gereedschap en gebruik van gereedschap (IBOR) 
3. Electronische Begeleidingsbrief Afval 

 
4.5.3 Wat levert het op? 
Door gebruik te maken van een boordcomputer wordt het volgende mogelijk: 

 Verminderen afhankelijkheid van kennis chauffeur. Meer flexibiliteit voor de inzet van chauffeurs op 
onbekende routes. 

 Meer veiligheid op de weg door begeleiding van de chauffeur 

 Beter inzicht in de (technische) status van voertuigen 

 Flexibeler kunnen plannen en inspelen op de behoefte van de klant en meldingen (efficiency op termijn) 

 Verlichting van registratieve taken in de backoffice van Avri (adm. BB) door toegenomen digitalisering en 
automatisering. 

 Meer communicatiemogelijkheden tussen planning en chauffeur 

 Vermindering printkosten door digitalisering van papieren werkstromen (werkorders, 
begeleidingsformulieren, routelijsten) 
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4.5.4 Projectorganisatie 

Bij dit project zijn de volgende personen betrokken: 
 

 Wie Rol 

MT Martijn Verharen Opdrachtgever 

I&A Jan Clement Projectleider 

I&A Bert-Jan Oude Nijhuis Inrichting en beheer hardware  

Planning Daniel de Weerd Vakspecialist Planning 

Afval Sippie van den Berg Vakspecialist Afval 

IBOR Leo van Eeuwijk Vakspecialist IBOR 

Chauffeurs Meerdere Testen van het systeem 

Bedrijfsbureau Anja Nogarede Gevolgen adm. bedrijfsbureau 

Wagenpark Gejo van de Graaf Inrichting  wagenparkbeheer 

KAM Martijn Arensman Veiligheid en werkwijze 

ICT Regio Erik van Verseveld Technische ondersteuning 
 
4.5.5 Aanpak en planning 

Dit project start met een marktverkenning bij vergelijkbare bedrijven als Avri. Deze referentie bedrijven dienen 
bij voorkeur in de afvalbranche te zitten en moeten verschillende oplossingen gebruiken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan DAR, ACV en stadswerken Utrecht. Op basis van deze marktverkenning wordt een lijst met 
leveranciers opgesteld die in het vervolgtraject verder onderzocht worden.  
 
De onderstaande leveranciers kunnen mogelijk een oplossing bieden: 

 Prometheus 

 Groeneveld 

 Trimble 

 Jewel 

 GMT (Mobile Order Management) 

Randvoorwaarden: 

 (Terug)koppeling met AfvalRIS 

 (Terug)koppeling Fleetfact 

 Rapportages en analyse met behulp van Qlikview 

De volgende fasen worden voorzien binnen het project: 
Fase 1: Voorbereiding en samenstellen scenario’s / plan van eisen voor de marktverkenning. 

Op basis van de genoemde prioriteiten wordt een document opgesteld door de projectgroep waarin 
inhoudelijk wordt beschreven wat er met genoemde functionaliteiten wordt bedoeld. Dit document 
vormt het uitgangspunt voor de demo’s die door genoemde leveranciers moet worden gegeven. 
Daarnaast worden in deze fase bedrijfsbezoeken afgelegd bij collega bedrijven. 
Milestone: Beschrijving scenario’s. Doorlooptijd: 4 weken 
 

Fase 2: Marktverkenning waarbij de genoemde leveranciers worden getoetst om aan te geven op welke 
manier onze processen kunnen worden ondersteund door hun oplossing. Tijdens deze fase wordt 
beoordeeld in hoeverre een directe implementatie in de voertuigen voor IBOR nodig en haalbaar is.  

 Marktverkenning en beslissing met welke leverancier de volgende fase wordt ingegaan. 
Doorlooptijd: 5 weken 

  Milestone: Financiële en commerciële afhandeling met beoogd leverancier. Doorlooptijd: 2-3 
weken  

 Milestone: Interne beslissing MT waarin voor- en nadelen per leverancier zijn uitgewerkt. 
Doorlooptijd: 2 weken. 

 
Fase 3: Opstellen projectplan met daarin de scope van het project, deadlines, planning, op te leveren 

producten en betrokkenheid van de medewerkers aan de kant van Avri en aan de kant van de 
leverancier.  

 In deze fase wordt rekening gehouden met de genoemde prioriteiten. 
Milestone: Oplevering en goedkeuring projectplan. Doorlooptijd: 4 weken 
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Fase 4: Implementatie en uitrol van de gekozen oplossing. 

De volgende fasering voor de onderdelen van Afvalbeheer: 
1. Huishoudelijk afval (routenavigatie) 
2. Grof huishoudelijk afval (van order naar order) 
3. Bedrijfsafval (routenavigatie en van order naar order) 
4. Transportdiensten 

Training projectgroep. Doorlooptijd: 1 week 
Trainingen chauffeurs en backoffice medewerkers. Doorlooptijd: 4 weken 
Overige Implementatie. Doorlooptijd: 13 weken 
Milestone: Acceptatie van de geïmplementeerde oplossing door goedkeuring acceptatiedocument. 
Doorlooptijd: 2 weken. 
 

Fase 5: Beheer inregelen van de geïmplementeerde oplossing 
 In deze fase wordt het beheer van de geïmplementeerde oplossing verder geborgd in de organisatie. 
 Verdere nazorg, procesbeschrijvingen en communicatie met leverancier wordt ingeregeld. Het 
 applicatiebeheer en gebruikersorganisatie wordt geformaliseerd. 

Doorlooptijd: 2 weken 
Milestone: Overdracht van beheer aan Avri middels overdrachtsdocument wat ook formeel het einde 
van het project inhoudt.  

 
Doorlooptijd project: Voorbereiding, 2 maanden 

Vanaf keuze en gunning leverancier, 6-7 maanden 
 

4.5.6 Geraamde investering 
Tijdens het project zal blijken welke oplossing  voor Avri het meest wenselijk is qua functionaliteit van de 
hardware. Dit is in sterke mate van invloed op de kosten. Vooralsnog worden de volgende kosten geraamd: 
 

Investering implementatie boordcomputers Bedrag 

Aanschaf hardware Afvalbeheer 70.000 

Implementatiekosten 15.000 

Projectleiding 13.000 

 € 98.000 

Interne kosten  

Afdeling I&A 3.000 

Afdeling Bedrijfsvoering 2.000 

Afdeling Afvalbeheer 15.000 

Afdeling IBOR 2.000 

 € 22.000 

  

Subtotaal € 120.000 

Stelpost onvoorzien 12.000 

Totaal € 132.000 

 
Toelichting: 

 Aanschaf hardware boordcomputers 
o Diverse leveranciers hebben binnen hun productlijn diverse oplossing van tablet tot aan 

traditionelere boordcomputeroplossingen. Hier moet per type voertuig een keuze worden 
gemaakt welke oplossing het beste aansluit. Op basis van het aantal voertuigen geeft dit de 
volgende verdeling van kosten: 

 Inschatting voor 35 inzamelvoertuigen: € 70.000 (Afval) 
 PM: Inschatting voor 65 overige voertuigen: € 30.000 (IBOR) 

o Er is sprake van eenmalige kosten en/of kosten per maand per voertuig afhankelijk van 
gekozen leverancier. 

o Na de marktverkenning kan een definitieve kostenopgave worden gemaakt.  
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 Gebruik Backoffice software van de leverancier op basis van het aantal gebruikers (circa € 3.000 
p/gebruiker) 

o Nadere specificatie van de kosten kan na de marktverkenning 
o Afhankelijk welke leverancier wordt gekozen zijn diverse aanschafkosten te ramen, waarbij 

maandelijks of via initiële aanschaf wordt afgerekend. 
o Gezien de mogelijkheden op de markt wordt verwacht dat qua software een SAAS oplossing 

(gebruik ipv aanschaf software). 

 Implementatiekosten 
o Eenmalige kosten die gelden voor het project aan de kant van leverancier circa € 15.000 
o Inzet van uren van interne medewerkers, 0,5 tot 1 dag per 2 weken en externe projectleiding 

1 dag per week 

 De prijzen zijn medeafhankelijk van het aantal voertuigen inzameling. Per voertuig of afdeling moet 
worden bekeken welke oplossing het beste past. Er zijn oplossingen die vast in het voertuig worden 
gemonteerd en andere oplossingen die ook meer mobiel kunnen worden gebruikt.  

4.5.7 Structurele effecten 
De kapitaallasten van de investeringen in de hardware worden toegerekend aan Afvalbeheer. De voertuigen 
van Afvalbeheer worden ingezet voor zowel het basispakket als inzameling van bedrijfsafval. Op basis van 
de geldende verdeelsleutel van productie uren is de verhouding 92%-8%. Daarnaast wordt naar verwachting 
niet tot aanschaf van software maar gebruik (incl. beheer) van software overgegaan. Het gaat hier om een 
jaarlijks bedrag van € 15.000, uitgaande van 5 gebruikers (3x planning, technisch bedrijfsbureau, I&A). De 
onderhoudskosten van de huidige ondersteunende software komen te vervallen, ook voor een bedrag van  
€ 15.000 per jaar. Per saldo stijgen de onderhoudskosten niet t.o.v. de huidige situatie.   
Ten aanzien van de operationele processen wordt een besparing verwacht van circa 2% op de 
inzamelactiviteiten. Dit betreft een ruwe schatting, aangezien routes de laatste jaren reeds geoptimaliseerd 
zijn. De reductie van uitvoeringsuren betekent omgerekend een bedrag van € 55.000. Voor IBOR is geen 
effect op uitvoerende processen van toepassing, dit wordt tijdens dit het project verkend in relatie tot de 
benodigde investering. 
 

 
 
  

Project 5.

Implementatie boordcomputers

2018 2019 2020

a Kapitaallasten investeringen 36.000 36.000 36.000

b Jaarlijks licentie / onderhoud (extern) 0 0 0

c Jaarlijkse beheerlast (intern) 0 0 0

d Effecten op interne processen -55.000 -55.000 -55.000

Totaal effect -19.000 -19.000 -19.000

Toerekening effecten: 2018 2019 2020

Programma basispakket -17.480 -17.480 -17.480

Programma pluspakket

Gem. Buren (IBOR) 0 0 0

Gem. Neerijnen (IBOR) 0 0 0

Gem. Neder Betuwe (IBOR) 0 0 0

Gem. Tiel (IBOR + BTH) 0 0 0

Overige producten pluspakket 0 0 0

Programma bedrijfsafval -1.520 -1.520 -1.520

Totaal effect -19.000 -19.000 -19.000
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Project jan-17 feb-17 mrt-17 apr-17 mei-17 jun-17 jul-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17

1 Optimalisatie ICT Infrastructuur

2 Implementatie projectadministratie IBOR
Live gang Nazorg en oplevering

3 Implementatie Meldingen Registratie Systeem
Live gang Nazorg en oplevering

4 Implementatie Document Management Systeem 
Live gang Nazorg en oplevering

5 Implementatie boordcomputers
Implementa

tie plan
Live gang Nazorg en oplevering

Vervolg -->

Pakketselectie Implementatie en tra ining

Kick-off gemeenten, 

opstel len pve, selectie
Inrichting, implementatie en tra ining

Pakketselectie Inrichting, implementatie en tra ining

Selectie, insta l latie en 

inrichting

Uitwerken DVO's  en inr. 

planning/urenadm.
Pi lots  per thema Afronding  en tra ining

Voorbereiding Opstel len PvE, SLA en advies
Avri  beleid en beheer bepalen &

upgrade kantoor automatisering

5 PROJECTPLANNING 
 
5.1 Projectplanning 

De projectplanningen van ieder project zijn samengevat weergegeven in onderstaande tabel: 

 
Ieder project kan na goedkeuring direct van start. Er zijn geen onderlinge afhankelijkheden tussen de projecten die 
bepalend zijn voor de planning van een ander project. Dit komt o.a. doordat koppelingen tussen systemen niet in 
de projecten zijn gedefinieerd of als verbeterpunt voor een vervolgfase worden beschouwd. Ook vormt de 
optimalisatie van de IT infrastructuur geen technische beperking in de andere projecten.  
De implementaties in de organisatie komen voornamelijk in het eerste halfjaar van 2017 aan bod; live gang vindt in 
of na de zomer plaats. De laatste maanden van 2017 kunnen worden benut om ervaring op te doen en de 
inrichting verder te fine-tunen waar nodig.  

 
5.2 Projectcapaciteit 
In onderstaande tabellen zijn de benodigde functionairssen per afdeling opgesomd. Dit geeft een beeld van de 
benodigde inzet vanuit iedere afdeling. Hierin is de invulling vanuit team I&A, Regio ICT, managers en externen 
buiten beschouwing gebleven. In de projectvoorstellen (hoofdstuk 4) is de projectorganisatie verder uitgewerkt. 
 

 
 
Van iedere afdeling worden de volgende project uren gevraagd: 
 

 
Het totaal aantal intern benodigde uren bedraagt 2.338. In de projectvoorstellen (hoofdstuk 4) zijn deze uren 
financieel gemaakt. 

Project Bedrijfsvoering Klant en Advies Afvalbeheer IBOR

1 Optimalisatie ICT Infrastructuur

2 Implementatie projectadministratie IBOR Mdw. Financien Teamleider Adm. BB. Adviseur

Mdw. P&O Teamleider binnen

Teamleiders buiten

Vakspecialisten

3 Implementatie Meldingen Registratie Systeem Mdw. KCC Mdw (meldingen)

Communicatie 

adviseur

Teamleider

4 Implementatie Document Management Systeem Best.ondersteuner Contractmanagers Vakspecialisten

Mdw. Secretariaat

5 Implementatie boordcomputers Adviseur KAM Teamleider Inz. Teamleider

Chauffeurs Chauffeurs

Teamleider Adm. BB

Teamleider Tech. BB

Mdw. planning

Interne uren per project Team I&A Avri Bedrijfsvoering Klant & Advies Afvalbeheer IBOR Totaal

1 Optimalisatie IT infrastructuur 320 0 0 0 0 320

2 Projectadministratie IBOR 160 32 320 0 * 512

3 Meldingen Systeem IBOR 80 0 176 0 160 416

4 Document Management Systeem 128 256 128 0 128 640

5 Implementatie boordcomputers 60 50 0 300 40 450

Totaal 748 338 624 300 328 2.338

*) voor afd. IBOR is projectbudget opgenomen in het projectvoorstel.
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6 FINANCIEN 
 
6.1 Inleiding 
Om de gestelde doelen in de projecten te kunnen bereiken zijn investeringen nodig. De investeringen uit dit plan 
worden in de financiële administratie meerjarig verwerkt en resulteren in jaarlijkse exploitatielasten (kapitaallasten) 
die aan de diverse programma's worden doorbelast. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de financiële 
uitgangspunten, de toerekening van de investeringen als het effect op de vastgestelde meerjarenbegroting 2017-
2020 uiteengezet. 
 
6.2 Uitgangspunten financiële verwerking 
De uitgaven en bijkomende kosten voor de aanschaf of gebruik van systemen worden als materiële investering in 
software en hardware in de financiële administratie geactiveerd en verantwoord (o.b.v. art. 59 en art. 63 BBV).  
Dit betekent dat de uitgaven worden geactiveerd en vanaf ingebruikname (oplevering) volgens de geldende 
afschrijvingsregels worden afgeschreven. De afschrijvingslast wordt jaarlijks als exploitatielast verantwoord en 
opgenomen in de GR begroting (en IBOR werkbegrotingen) van Avri.  
 
Voor de te activeren projecten gelden de volgende regels, volgend uit het Activabeleid Avri:  
Afschrijvingsmethode:  Lineair 
Afschrijvingstermijn software: 3 jaar 
Afschrijvingstermijn hardware: 4 jaar 
Toerekening rentelasten:  2,5% van de boekwaarde van de investering 
 
6.3 Toerekening investeringslasten 
De investeringslasten (kapitaallasten) die volgen uit de eenmalige projectinvesteringen worden toegerekend aan 
de klant (programma) die de investering in gebruik neemt. Daar waar de investering organisatiebreed van 
toegevoegde waarde is, worden de lasten verantwoord binnen de afdelingsbegroting van bedrijfsvoering 
(overhead). Deze lasten worden op basis van de huidige toerekenregels volgens de vaste verhouding van 
verwachte inzet (begroting) toegerekend aan de klant (programma's)  
De investeringslasten worden uiteindelijk in alle gevallen (direct of als overhead) doorbelast aan de programma's 
basispakket, pluspakket of bedrijfsafval. 
 
6.4 Investeringslasten per project en vergelijking met IBP 
In onderstaande tabel zijn de verwachte investeringslasten per project gespecificeerd. Een specificatie van ieder 
project is weergegeven in de projectspecificaties in hoofdstuk 4.  
 

 
 
De algemene projectkosten zijn als volgt opgebouwd: 
Projectondersteuning   € 20.000 
Projectcommunicatie   € 10.000 
Algemene projectkosten   €   5.000 
Totaal algemene projectkosten  € 35.000 
 
  

Project Totaalbedrag 

investering

1 Optimalisatie IT infrastructuur 190.000

2 Projectadministratie IBOR 160.000

3 Meldingen Systeem IBOR 97.000

4 Document Management Systeem 170.000

5 Implementatie boordcomputers 132.000

Algemene projectkosten 35.000

Totaal 784.000
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Onderstaand de vergelijking van de investeringslasten per project tussen het IBP en voorliggend projectplan.  
De tabel gaat uit van de projectfases van het IBP maar verwijst naar de projectnummers uit dit projectplan. 
 

 
*) In IBP fase 1 is budget verkregen voor de ontvlechting van de IT infrastructuur. In voorliggend projectplan vragen 
we hier geen budget voor aan. Dit geeft een vertekend beeld in de financiële vergelijking. 
**) Deze projecten vormen onderdeel van de interne projectenkalender 2017 van Avri 
 
Zoals in bovenstaande tabel te zien is, wordt in voorliggend projectplan geen verdiepende analyses uitgevoerd  
(-€ 220.000) en zijn de algemene projectkosten fors lager (-€ 195.000). In dit projectplan worden projecten 
vervroegd uitgevoerd die oorspronkelijk bedoeld waren voor fase 2. Een aantal eerder gedefinieerde projecten 
worden heroverwogen in toekomstplannen en om die reden vooralsnog niet uitgevoerd. Bij de vergelijking van de 
structurele effecten wordt daarom voorgesteld om voorliggend projectplan te vergelijken met zowel fase 1 als fase 
2 van het IBP (zie par. 6.7). Dit sluit ook aan bij het moment van uitvoeren van de plannen (uitvoering projecten in 
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
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6.5 Structurele effecten projectplan 
In onderstaande tabel zijn de structurele jaarlijkse effecten volgend uit dit projectplan weergegeven. Dit betreft een 
samenvatting van de gepresenteerde effecten die voor ieder project afzonderlijk zijn berekend en toegelicht  in 
hoofdstuk 4. 
 

 
 
De structurele lastenstijging na afronding van de projecten bedraagt € 172.000. In de volgende paragraaf zijn de 
effecten per programma berekend en afgezet tegen de vastgestelde begroting 2017-2020 van Avri. 
 
6.6 Meerjaren effecten en toerekening naar programma's 
In onderstaande tabel is het meerjaren effect van dit projectplan weergegeven en zijn de effecten per programma 
inzichtelijk gemaakt . In het meerjarenperspectief zijn op basis van de huidige inzichten de structurele effecten niet 
gewijzigd voor 2019 en 2020.  
 

 
 
 
 
  

Structurele effecten (vanaf 2018) Afschrijvings 

lasten

Rentelasten Jaarlijkse 

licenties / 

onderhoud

Interne 

beheerlast

Effect op 

processen / 

kosten

Totaal 

exploitatie effect

Toerekening

1 Optimalisatie IT infrastructuur 28.000 3.000 0 0 0 31.000 Bedrijfsvoering

2 Projectadministratie IBOR 53.000 4.000 6.000 5.000 0 68.000 IBOR

3 Meldingen Systeem IBOR 32.000 2.000 30.000 5.000 -52.000 17.000 IBOR

4 Document Management Systeem 57.000 4.000 14.000 0 0 75.000 Bedrijfsvoering

5 Implementatie boordcomputers 33.000 3.000 0 0 -55.000 -19.000 Afvalbeheer

Totaal 203.000 16.000 50.000 10.000 -107.000 172.000

Structurele exploitatie effecten per 

project

2018 2019 2020

1 Optimalisatie IT infrastructuur 31.000 31.000 31.000

2 Projectadministratie IBOR 68.000 68.000 68.000

3 Meldingen Systeem IBOR 17.000 17.000 17.000

4 Document Management Systeem 75.000 75.000 75.000

5 Implementatie boordcomputers -19.000 -19.000 -19.000

Totaal 172.000 172.000 172.000

Toerekening exploitatie effecten 2018 2019 2020

Programma basispakket 44.000 44.000 44.000

Programma pluspakket

Gem. Buren (IBOR) 29.540 29.540 29.540

Gem. Neerijnen (IBOR) 51.020 51.020 51.020

Gem. Neder Betuwe (IBOR) 17.660 17.660 17.660

Gem. Tiel (IBOR + BTH) 23.880 23.880 23.880

Overige producten pluspakket 2.120 2.120 2.120

Programma bedrijfsafval 3.780 3.780 3.780

Totaal effect 172.000 172.000 172.000
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6.7 Vergelijking met begroting Avri 
In de huidige meerjarenbegroting 2017-2020 van Avri is uitgegaan van een investering van € 1.977.000 voor de 
IBP fases 0 t/m 2 in de periode 2015-2017. In fase 2 'Uitvoering projecten' is uitgegaan van specifieke IBOR 
investeringen van € 115.000. Fase 2 is verwerkt in de meerjarenbegroting, hoewel hiervoor nog expliciete 
besluitvorming aan het AB wordt voorgelegd. 
 
In onderstaande tabel is de huidige begroting van Avri vergeleken met de effecten en investeringen van 
voorliggend projectplan. In de huidige begroting zou IBP fase 2 in 2017 worden afgerond, evenals voorliggend 
projectplan. Voor een goede vergelijking worden daarom de effecten vanaf begrotingsjaar 2018 met elkaar 
vergeleken. 
 

 
 
In de huidige begroting van Avri was (als gevolg van de uitvoering van het IBP) een stijging van de 
afvalstoffenheffing per 2018 van € 2,25 verwerkt. In voorliggend projectplan is het structurele effect op de 
afvalstoffenheffing € 0,55, een structureel voordeel van € 1,70 op de begroting. Het voordeel voor de gemeenten in 
het pluspakket bedraagt circa € 45.000. De structurele lastenstijgingen worden verwerkt in de werkbegrotingen 
2018 en zijn onderdeel van gesprek ten aanzien van het uitvoeringsbudget 2018. 
 
6.8 Effecten begroting 2017 
 
Interne projecturen 
Voor een optimaal draagvlak proberen we de projecten zoveel mogelijk met interne medewerkers uit te voeren. 
Daarnaast vindt de uitvoering van projecten op andere momenten plaats dan eerder in het IBP gepland en de 
begroting 2017 doorgerekend. De tijdsbesteding (en kosten) voor interne medewerkers zijn reeds volledig gedekt 
in de begroting 2017 van Avri. Door deelname aan projecten wordt de tijdsbesteding ook aan deze projecten 
toegeschreven en gedekt uit de gevraagde projectbudgetten, waardoor dit kan leiden tot voordelen op de reguliere 
begroting. Gezien de werkdruk rondom de reguliere werkzaamheden en de onzekerheid over de feitelijke belasting 
voor de interne organisatie gaan we hier niet vanuit. 
 
Gewijzigde invulling IBP fase 1 
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.  

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
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Effect totaal IBP op de meerjarenbegroting Avri Investering Afschrijving Afschrijvings Rente Kap.lst

termijn in jr. last last totaal IBP

Jaar (1) (2) (1+2) 2016 2017 2018 2019 2020

2015 (fase 0: voorbereidingsfase) * € 250.000 3 € 83.000 € 6.000 € 89.000 € 89.000 € 89.000 € 89.000

2016 (fase 1: IT ontvlechting + verdiepingsslag overige clusters) € 750.000 3 en 4 € 206.000 € 19.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 225.000 € 146.000

2017 (fase 2: uitvoering projecten) € 977.000 3 € 326.000 € 24.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000

€ 1.977.000 € 615.000 € 49.000 € 664.000 € 89.000 € 314.000 € 664.000 € 575.000 € 496.000

Vervallen van de doorbelaste kapitaallasten ICT investeringen Regio (hardware) -€ 101.000 -€ 101.000 -€ 101.000 -€ 101.000

Vrijval kapitaallasten ICT investeringen Avri (software) -€ 79.000 -€ 176.000

Jaarlijkse besparingen bedrijfsvoering Avri (incl. besparing op IT beheer) ** -€ 130.000 -€ 130.000 -€ 130.000 -€ 130.000

Effect IBP op meerjarenbegroting Avri € 89.000 € 83.000 € 354.000 € 168.000 € 265.000

waarvan toegerekend aan basistaken € 48.000 € 181.000 € 74.000 € 130.000

Effect op de afvalstoffenheffing € 0,67 € 0,62 € 2,33 € 0,94 € 1,66

waarvan toegerekend aan plustaken € 35.000 € 173.000 € 94.000 € 135.000

*) De kapitaallasten volgend uit de uitgaven van fase 0 zijn reeds verwerkt in de begroting 2016-2019.

**) zoals gepresenteerd in het Algemeen Bestuur van de GR Avri op 16 dec. 2015

Effect op meerjarenbegroting Avri

BIJLAGE A: SPECIFICATIE IBP CIJFERS IN BEGROTING 2017-2020 AVRI 
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