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1�inleiding 

1-1� A anleiding 

D e gem eenteraad  (raad) h eeft de Rekenkam er R otterdam  per brief van 17 ju li 2008 

verzoch t onderzoek te doen naar de concern IC T - p rojecten van de gem eente 

R otterdam . A anleid ing h iervoor was h et advies over de gem eenterekening 2007 van de 

C om m issie tot O nderzoek van de Rekening (C O R), dat als volgt lu id t: 

 

De COR beveelt de gemeenteraad aan om de Rotterdamse Rekenkamer te verzoeken onderzoek 

te doen naar de omvang van de totale baten (inverdieneffecten) en lasten van concern ICT- 

plannen in de periode 2004-2007 en de politieke en ambtelijke aansturing, alsmede de project- 

en procesbeheersing inzake ICT- systemen. 

 

D e Rekenkam er R otterdam  heeft per brief van 7 augustus 2008 laten weten h et 

raadsverzoek tot onderzoek naar IC T  te h onoreren. T ijdens de u itvoering van h et 

onderzoek in april-m ei 2009 is gebleken dat de IC T  governancestructu u r volop  in 

beweging was. N a h et aantreden van de nieuwe d irecteu r en adjunct-d irecteu r 

M iddelen en C ontrol begin 2008 bleken zij niet in staat te zijn zich  een du idelijk beeld  

te vorm en van de bestaande IC T  organisatie. D aarom  h ebben zij h alverwege 2008 

besloten om  de IC T  organisatie voor de concernbedrijfsvoeringssytem en te laten 

doorlich ten. N aar aanleid ing van de resultaten is begin 2009 een verbetertraject 

gestart. D it is een groot traject dat de kom ende twee jaar zijn beslag m oet krijgen en 

m oet leiden tot een betere stu ring en beh eersing van IC T -projecten. O ok d ient h et 

verbetertraject m eer inzich t te bieden in de kosten en baten. H et traject beh elst een 

forse wijziging van de bestaande stru ctu ren.  

 

D e rekenkam er h eeft vervolgens besloten de publicatie van h et onderzoek op  te 

splitsen in twee delen.  

�� Een deel dat gaat over de h u id ige stru ctu u r van stu ring en beh eersing van 

concernbrede IC T -projecten en een besch rijving van h et ingezette 

verbetertraject.  

�� Een deel dat gaat over de kosten en baten van d ie p rojecten.  

D e rekenkam er h eft de raad  geïnform eerd  over de tweedeling m et h aar brief van 29 

m ei 2009, kenm erk R R /09 – 61/EE. D aarvoor is de tweedeling al besproken m et de C RR . 

 

H et eerste deel is gepubliceerd  op  13 oktober. H et tweede deel staat gepland  voor 

m ed io 2010.  

 

D it onderzoeksvoorstel betreft de opzet van h et onderzoek naar de kosten en baten 

van de IC T -projecten.  
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1-2� bestu u rlijke verantw oordelijkh eid 

H et C ollege van Bu rgem eester en Weth ouders neem t beslissingen over de 

ontwikkeling van IC T  in de gem eente. H et college legt verantwoord ing af aan de raad  

over h et gevoerde beleid . V oor de concernsystem en is de verantwoordelijke 

weth ouder de h eer L.M .M . Bolsiu s; op  d it m om ent waargenom en door  

m evrouw J. K riens. 

 



 

7 opzet onderzoek ict deel iiII 

2�doel- en vraagstelling 

2-1� doelstelling 

M et h et onderzoek beoogt de rekenkam er:  

�� m eer inzich t te geven in geplande en gerealiseerde kosten en baten van de 

concernbedrijfsvoeringssystem en; 

�� inzich t te geven in de voortgang van h et verbetertraject.  

 

2-2� centrale vragen en onderzoeksvragen 

 

D e centrale vragen in h et onderzoek zijn: 

��Wat zijn de beoogde en gerealiseerde kosten en baten (waaronder de 

inverd ieneffecten) van de concern bedrijfsvoeringssystem en? 

��Welke activiteiten zijn reeds ondernom en in h et kader van h et verbetertraject, en 

d raagt d it bij aan de oplossing van de door de rekenkam er geconstateerde 

knelpunten? 

 

D e centrale vragen zijn u itgewerkt in de onderstaande onderzoeksvragen. 

 

onderzoeksvragen 

1.� Welke kosten en baten m oeten volgens gangbare, algem een geaccepteerde 

definities, norm en en/of criteria aan een IC T -project worden toegerekend? 

2.� Wat zijn de beoogde baten en lasten van de afzonderlijke 

concernbedrijfsvoeringssystem en? 

3.� Wat is de beoogde planning en scope van de afzonderlijke 

concernbedrijfsvoeringssystem en? 

4.� Wat zijn de gerealiseerde baten en lasten van de afzonderlijke 

concernbedrijfsvoeringssystem en? 

5.� Wat is de gerealiseerde planning en scope van de afzonderlijke 

concernbedrijfsvoeringssystem en?  

6.� Welke activiteiten zijn ondernom en in h et kader van h et verbetertraject? 

7.� In h oeverre d ragen deze activiteiten bij aan: 

a.� een du idelijke en sim pele organisatiestru ctu u r; 

b.� betrokkenheid  vanu it h et bestu u r en m anagem ent; 

c.� keuze voor een m anagem entstandaard  en overeenkom stige inrich ting 

van de organisatiestru ctu u r; 

d .� waarborgen in de IC T -keten voor goede aanslu iting tu ssen de niveaus en 

goede stu ring en beh eersingsinstru m enten per niveau ; 

e.� adequaat toezich t; 

f.� kennis inzake p rojectm anagem ent van IC T -projecten. 
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3�afbakening van h et onderzoek 

D e vraag van de raad  betrof de concern IC T -plannen. V oor de afbakening h iervan is de 

rekenkam er in deel I u itgegaan van de plannen d ie de gem eente h ieronder sch aart. 

H et gaat dan om  de zogenoem de (IC T ) concernbedrijfsvoeringssystem en. D e D irectie 

M iddelen en C ontrole (D M C ) vat daar de volgende system en onder:  

�� O racle FIS;  

�� O racle H R ; 

�� basis- en kernregistraties; 

�� Business Intelligence; 

�� C oncerninform atiearch itectu u r; 

�� Procesarch itectu u r; 

�� D ocum ent M anagem ent Systeem ; 

�� M ijn Loket; 

�� C ityportal; 

�� Intranet; 

�� E-depot. 

 

D e rekenkam er rich t h aar onderzoek p rim air op  de ju istheid  en volled igh eid  van de 

financiële analyse, d ie in h et kader van h et C IM + p rogram m a wordt gem aakt, van de 

kosten en baten van de genoem de system en.�� D eze analyse m oet inzich t geven in de 

gem aakte kosten, gerealiseerde onderdelen, nog te realiseren onderdelen en daarvoor 

nog te m aken kosten voor deze system en. 

 

D e rekenkam er h eeft in deel I opgem erkt dat kosten van de 

concernbedrijfsvoeringssystem en niet beperkt blijven tot h et concernkred iet. O ok de 

d iensten waarbij de system en m oeten worden u itgerold  m aken kosten (en h ebben er 

als h et goed  is baten van). D e kosten en baten bij de d iensten m aken geen deel u it van 

de h iervoor genoem de financiële analyse. D e rekenkam er wil m et h aar onderzoek 

voor één p roject inzich t geven in de kosten en baten van de h ele keten van 

eindverantwoordelijke tot eindgebru iker. Z ij h eeft gekozen voor O racle FIS waarvan de 

rekenkam er in deel I h eeft vastgesteld  dat d it een good  p ractice is qua governance en 

h et du s reëel is te veronderstellen dat de kosten en baten inzich telijk zijn te m aken.  

 

D e beperkte capaciteit noop t de rekenkam er tot h et m aken van keuzes. In d it geval de 

keuze om  h et onderzoek te beperken tot de grote concernbedrijfsvoeringssystem en. 

D aarnaast zal de rekenkam er één of twee grote d ienstgebonden system en 

onderzoeken. A ls groot definieert de rekenkam er system en d ie m eer dan € 5 m iljoen 

kosten.  
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4�onderzoeksaanpak 

4-1� norm en 

B ij h et onderzoek zal de rekenkam er norm en h anteren ter beoordeling van h et beleid  

en de inform atie. Z ij zal zich  h ierbij ten eerste baseren op  wet- en regelgeving en op  

h et eigen beleid  van de raad  en h et college van B  en W. V erder zal de rekenkam er 

norm en toepassen d ie voortvloeien u it p rofessionele opvattingen en relevante norm en 

d ie de rekenkam er h et eerste deel van h aar onderzoek naar IC T  h eeft geh anteerd .  

 

C ru ciaal voor d it deel van h et onderzoek is de vraag wat onder baten en lasten van 

IC T -projecten d ient te worden verstaan. D e gem eente besch ikte ten tijde van h et 

eerste deel van h et onderzoek (nog) niet over een definitie van de begrippen baten en 

lasten van IC T -projecten. M och t de gem eente bij de start van d it tweede deel van h et 

onderzoek nog niet over een definitie besch ikken dan zal de rekenkam er er zelf één 

ontwikkelen gebaseerd  op  vooraanstaande bronnen, zoals de Werkgroep  IC T -

projecten bij de overh eid .�  
 

D aarnaast is ook de p rojectafbakening van belang: wanneer begint en eind igt een 

p roject. O ok daarvoor zal de rekenkam er zo m ogelijk aanslu iten bij de afbakening d ie 

de gem eente h anteert of anders norm en toepassen d ie voortvloeien u it p rofessionele 

opvattingen en relevante norm en. 

4-2� docu m entenonderzoek 

N adat de onderzoeksvragen zijn u itgewerkt en norm en zijn vastgesteld  aan de h and  

waarvan wordt geoordeeld , zu llen versch illende docum enten geraadpleegd  worden. 

H ierbij valt te denken aan: 

�� financiële analyse voor de C IO ; 

�� door C IO  gevraagde onderbouwing; 

�� projectdocum entatie, waaronder business cases, Project Initiation D ocum ents, 

h igh ligh t reports, end  stage reports. 

�� relevante raads(com m issie)-, college- en stafverslagen; 

�� docum entatie over h et verbetertraject en de u itvoering daarvan; 

�� de resultaten van de deelprojecten u it h et verbetertraject (qu ick win stu d ies); 

�� begrotingen en jaarverslagen;  

�� verslaglegging van overleggen inzake beleid  en u itvoering;  

�� overige relevante am btelijke en niet-am btelijke stukken; 
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4-3� interview s 

N aast h et docum entenonderzoek zu llen gesprekken m et betrokkenen worden 

gevoerd . H et ligt in de verwach ting dat worden geïnterviewd : 
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5�organisatie, planning en procedu re van h et 
onderzoek 

5-1� organisatie  

H et onderzoek zal worden u itgevoerd  door de volgende m edewerkers van de 

Rekenkam er R otterdam : 
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V erder zal externe expertise worden ingeh uu rd . 
 

5-2� planning en procedu re 

D e u itvoering van h et onderzoek start in novem ber 2009. D e bevind ingen en 

conclusies zu llen in een conceptonderzoeksrapport worden vastgelegd . D e 

rekenkam er stelt de am btelijk verantwoordelijke in de gelegenheid  h ierop  te reageren. 

N a verwerking van de reacties stelt de rekenkam er een bestu u rlijke nota op . D aarin 

p resenteert de rekenkam er de voornaam ste conclusies van h et onderzoek. O ok kan zij 

daarin aanbevelingen opnem en. D e bestu u rlijke nota zal, m et de nota van 

bevind ingen als bijlage, voor wederh oor aan h et college worden voorgelegd .  

 

D e reacties van h et college worden, sam en m et h et nawoord  van de rekenkam er 

daarbij, in de definitieve bestu u rlijke nota opgenom en. D e bestu u rlijke nota en de 

nota van bevind ingen vorm en sam en h et geh ele onderzoeksrapport. D it zal aan de 

raad  worden aangeboden. D eze aanbied ing staat gepland  voor h alf 2010.  


