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Inhoudelijk
Aanleiding

De in 2008 opgestelde visie e-dienstverlening, om alle informatie in de
organisatie digitaal, te behandelen, te verspreiden, en te archiveren. Uit een
tussentijdse review bleek dat het in 2013 gestarte zaaksysteem niet te
voldeed. In april 2018 is een nieuwe aanbesteding gestart en op 1 april 2019
is Proof of Concept succesvol afgerond

Bevoegdheid

Provinciale Staten

Wat is het voorstel?




Toelichting

Nu de Proof of Concept succesvol is afgrond, kan de definitieve gunning
plaatsvinden en kan er gestart worden met de implementatie van het
systeem. Met het nieuwe zaaksysteem beschikt de organisatie over de
faciliteiten om volledig digitaal en zaakgericht te werken, zowel intern als
extern.

Kosten en dekking

In de meerjarenbegroting zijn al middelen opgenomen voor de aanschaf van
een nieuw zaaksysteem. Maar op basis van verslaggevingsvoorschriften
dient voor de incidentele implementatiekosten een investeringskrediet te
worden gevormd.

Investeringskrediet ‘Zaaksysteem’ instellen in 2019 voor €525.000
Het investeringskrediet vanaf 2020 in 5 jaar afschrijven, waarbij deze
afschrijvingslaten en de jaarlijkse licentiekosten worden gedekt uit de
bestaande middelen op doelstelling 960104 overhead

Voorstel is om in 2019 een investeringskrediet van €525.000,- te vormen en
dit krediet vanaf 2020 in 5 jaar af te schrijven.
De structurele afschrijvingslasten, alsmede de jaarlijkse licentiekosten
worden gedekt uit de reeds hiervoor beschikbaar gestelde middelen binnen
doelstelling 960104 overige overhead.
Overige informatie
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