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Reden:
Samenwerkingsverband waterschappen op ICT gebied

Samenvatting:
Gelet op de ontwikkelingen zoals deze de afgelopen periode zijn ingezet onder leiding van het nieuwe
management binnen HWH en de gekozen koers die overeenkomt met hetgeen Hunze en Aa’s
voorstaat is toetreden tot HWH op zijn plaats. Dit te meer aangezien gezamenlijk ICT trajecten zoals
de implementatie van de omgevingswet en de informatiebeveiliging een grondslag moeten hebben
waarbij alle waterschappen deelnemen.
Duurzaamheidsparagraaf: Nee
Begrotingsaspecten: Ja
Door het toetreden tot de GR zullen op basis van huidige inschatting de jaarlijkse exploitatiekosten met
ongeveer € 75.000,- gaan stijgen.
AB Voorstel:
- Instemmen met de toetreding tot de GR HWH;
- Dit voornemen schriftelijk kenbaar maken bij HWH;
- Instemmen met het verhogen van het budget HWH met € 75.000,-;
- Het dagelijks bestuur mandateren de toetreding te realiseren.
Bijlagen:

Ter inzage (bestuursnet): Nee
Onderwerp(en):
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Inleiding
Sinds eind 2005 worden gezamenlijke ICT activiteiten van de waterschappen uitgevoerd door Het
Waterschapshuis (HWH). Eerst in de vorm van een stichting, onder supervisie van de
Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. Vervolgens is om de samenwerking een
democratische grondslag te geven medio 2010 besloten tot de oprichting van een
gemeenschappelijke regeling (GR). In die tijd vond echter ook het falen van het TAX-I project plaats
(de gezamenlijke ontwikkeling van de belastingapplicatie) hetgeen naast financiële gevolgen ook
invloed had op de snelheid van het optuigen van de GR.
De oprichting van de GR vond uiteindelijk eind 2012 plaats. Vanwege onvoldoende vertrouwen op de
terreinen financieel (project TAX-I), aansturing (management) en organisatie-inrichting (te weinig
verkleinen van de organisatie) heeft Hunze en Aa’s toentertijd besloten de transitie naar de GR niet
mee te maken. Met Hunze en Aa’s zijn vervolgens afspraken gemaakt over de afkoopsom en welke
ICT producten (gelet op de verwevenheid) nog van HWH worden afgenomen.
Hunze en Aa’s heeft in 2014 aan HWH een afkoopsom van € 150.000,- betaald. Dit bedrag is
opgebouwd uit de waarde van de producten die Hunze en Aa’s niet meer zou afnemen en de
personele kosten van deze producten, gedurende een periode van 3 jaar.
Met name in de afgelopen jaren zijn wij bevestigd in het feit dat de door HWH ingeslagen weg, in
2012, in onvoldoende mate aansloot bij onze visie. Sinds 2014 zijn er gestaag een aantal wijzigen
geweest waardoor de keus van uittreden te heroverwegen is. Met name de verandering in de
managementsamenstelling en de stringente koers van het verkleinen van de formatie tot een kern ICT
faciliteiten bureau heeft hieraan bijgedragen.
Vanuit een gezamenlijk belang van Unie van Waterschappen, HWH en Hunze en Aa’s is een
bestuurlijk overleg tussen genoemde partijen belegd. De Unie heeft daarbij het standpunt om de
collectieve ICT projecten voor alle waterschappen bij HWH te beleggen. ICT trajecten zoals de
implementatie van de omgevingswet en de informatiebeveiliging moeten een grondslag hebben
waarbij alle waterschappen deelnemen. Gelet op de huidige juridische constellatie was dit echter niet
meer mogelijk onder de paraplu HWH. Dit feit gekoppeld aan de vooruitgang die het nieuwe HWH
heeft geboekt, heeft geleid tot de intentie dat Hunze en Aa’s wil en kan toetreden, onder voorwaarden,
in de GR HWH. Aan de directeuren van HWH en Hunze en Aa’s is vervolgens gevraagd de belangen
in lijn te brengen. Dit overleg heeft geresulteerd in het bespreken van onderstaande randvoorwaarden
van Hunze en Aa’s.

Randvoorwaarden
-

Een kleine vaste kern bezetting voor directie en ondersteuning (continuering van de afslanking
van de personele formatie tot een vaste kern van maximaal 15 fte). Momenteel gerealiseerd.
Medewerkers die geen vast dienstverband hebben in de uitvoeringsorganisatie flexibel inhuren
c.q. detacheren vanuit de waterschappen.
Een eenduidig vastgelegd concept of er sprake is van collectieve of individuele deelname aan
producten. Dit is van eminent belang als het gaat om de financiële verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid.
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-

De afname van additionele producten, boven op de producten die in een eerder stadium al zijn
overeengekomen, door Hunze en Aa’s tot definitief moment van toetreding in de GR HWH.
Een afgerond bestuurlijk besluitvormingstraject (en reglementsaanpassing) waardoor Hunze en
Aa’s deel kan uitmaken van de GR HWH.

Het overleg over deze randvoorwaarden heeft geresulteerd in een positief vervolg hetgeen betekent
dat HWH zowel reglementair als bestuurlijk de weg vrijmaakt voor toetreding.
Wij verwachten dat HWH in 2017 zodanig is ingericht dat een terugkeer dan ook niets in de weg zal
staan.

Financiën
Door het toetreden tot de GR HWH zullen naast de kosten voor de producten die wij afnemen er extra
kosten ontstaan vanwege de deelname. Op basis van de huidige inschattingen zullen de jaarlijkse
exploitatie kosten voor ons met ongeveer € 75.000,- stijgen. Hieronder volgt een korte financiële
toelichting op de stijging en de verhouding daarvan naar de winst die na uittreding is gerealiseerd.

Financieel perspectief
Na het niet toetreden tot de GR is binnen Hunze en Aa’s zelfstandig gezocht naar oplossing van ICT
vraagstukken. Onder de noemer Hunze en Aa’s Eigen Informatiesysteem (HEI) zijn diverse producten
ontwikkeld die voorheen van HWH werden afgenomen. Hierdoor wordt, naast een kwaliteitsverhoging,
nu jaarlijks structureel € 170.000,- bespaard (daarnaast staat voor de komende jaren nog een
besparing van € 140.000,- in de planning). Doordat Hunze en Aa’s echter niet langer kon deelnemen
aan het collectieve door HWH afgesloten contract inzake de Oracle-licenties, zijn de kosten hiervan
met € 50.000,- verhoogd zodat de netto jaarlijkse besparing thans € 120.000,- bedraagt. Per 1 januari
2017 is door onderhandeling met Oracle de hiervoor vermelde verhoging van € 50.000,- van tafel. Het
structurele voordeel is dan wederom € 170.000,- Door het toetreden tot de GR zullen naar
verwachting de jaarlijkse exploitatiekosten wel met ongeveer € 75.000,- toenemen.

Stand van zaken en voortgang
- Op 8 Juli 2016 heeft HWH besloten dat Hunze en Aa’s weer deel kan nemen aan de GR HWH;
- Nadat het bestuur van Hunze en Aa’s heeft besloten dat deelname gewenst is, een formeel verzoek
bij HWH indienen voor toetreding tot de GR HWH;
- Indien de toetreding na 1 januari 2017 plaats gaat vinden wordt er tot de periode van toetreding een
contract opgesteld voor de afname van een aantal producten;
- Nadat alle officiële instanties akkoord zijn de toetreding realiseren.

Voorstel
- Instemmen met de toetreding tot de GR HWH;
- Dit voornemen schriftelijk kenbaar maken bij HWH;
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- Instemmen met het verhogen van het budget HWH met € 75.000,-;
- Het dagelijks bestuur mandateren de toetreding te realiseren.
namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Alfred van Hall
dijkgraaf
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