
 

 

Algemeen Bestuur DeSom 
ConceptVerslag van de onlinevergadering op 21 april 2021 
 
Aanwezig: 
F.R. Streng – voorzitter, portefeuillehouder ICT Medemblik 
N.C.P. Slagter -  lid, portefeuillehouder ICT Stede Broec 
J.H.N. Broeders – lid, portefeuillehouder ICT Drechterland  
M.M. Bonsen-Lemmers – lid, portefeuillehouder ICT Koggenland 
W.G. Groeneweg – lid, portefeuillehouder ICT Opmeer 
A. Huisman – voorzitter Adviescommissie (gemeentesecretaris Stede Broec) 
P.A. Kuiken – directeur DeSom 
W. Essen – controller DeSom 
M. Schipper – notulist 
 
Afwezig: 
E.A. van Zuijlen – lid, portefeuillehouder ICT Enkhuizen, met kennisgeving. 
 

 
1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent deze online-vergadering en heet iedereen welkom.  
De agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Mededelingen 

- Dhr. van Zuijlen laat zich verontschuldigen en heeft zich afgemeld bij de voorzitter.   
- Mevr. Bonsen heeft laten weten iets later aan te sluiten.  
- Mevr. Huisman meldt dat zij om 9.30 uur de vergadering gaat verlaten. 
- Dhr. Groeneweg meldt dat de ambtelijke voorbereiding en advisering op de stukken ontbreekt. 

Mevr. Huisman licht toe waarom er geen advies van de adviescommissie beschikbaar is.  
Het agendapunt ‘Aanpassen kredietfaciliteit’ is niet besproken door de Adviescommissie. De 
Begroting 2022 is, op advies van de Klankbordgroep en Adviescommissie aangepast aan de 
kaderbrief 2022 en als zodanig vastgesteld door het DB in haar vergadering van 13 april jl. 

 
3. Verslag van de AB-vergadering van 24 maart 2021 
Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met het verslag; het verslag wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag wordt gesproken over het Microsoft incident. De raadsbrief die 
opgesteld is om de gemeenteraden te informeren is inmiddels via de colleges met de raden gedeeld. 
Dhr. Broeders deelt mede dat hij dat nog niet heeft gedaan omdat hij het definitieve rapport wilde 
afwachten. Dat definitieve rapport is inmiddels beschikbaar en is in lijn met de raadsbrief. Het 
rapport geeft acht aanbevelingen, een verbeteragenda op processtappen. DeSom is nu bezig met de 
verdere uitwerking van deze verbeteragenda. Wet- en regelgeving zijn hierbij sturend. ICT-
beveiliging is een constante wedloop tussen cybercriminaliteit/hackers en organisaties. 

 
4. Benoeming W.G. Groeneweg 
Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met het voorstel dhr. W.G. Groeneweg te benoemen 
als lid van het Algemeen Bestuur. Dhr. Groeneweg is hiermede afgevaardigd om lid van het Dagelijks 
Bestuur te zijn.   
Het AB stelt hierbij de benoeming vast. 

 
5. Aanwijzen van de heer F.R. Streng als voorzitter van AB en DB en de heer J.H.N. Broeders als 

secretaris van het AB en DB 

 



 

 

Het Algemeen Bestuur gaat unaniem akkoord met het voorstel de heer F.R. Streng als voorzitter van 
AB en DB aan te wijzen en de heer J.H.N. Broeders als secretaris van het AB en DB. 
Het AB stelt hierbij deze aanwijzingen vast. 

 
6. Voorjaarsrapportage 2021 
Het Algemeen Bestuur volgt het voorstel van het DB en gaat unaniem akkoord met de 
Voorjaarsrapportage 2021. Deze rapportage leidt niet tot begrotingswijzigingen, heeft geen 
financiële consequenties en niet leidt tot wijziging van de bijdragen van de deelnemers.  
Het DB heeft in haar vergadering van 13 april jl. besloten de Voorjaarsrapportage niet naar de 
gemeenteraden te sturen voor zienswijzen. 
Het AB stelt hierbij de Voorjaarrapportage 2021 vast.  
 
Er volgt een bespreking over de rapportage in relatie tot het voorstel ‘aanpassen kredietfaciliteit’. 
Willem licht toe dat een aanpassing van de kredietfaciliteit geen invloed heeft op de Voorjaars- en 
Najaarsrapportages van 2021. Vanaf 2022 zijn de afschrijvingen onderdeel van het jaarresultaat. 
 
Dhr. Slagter spreekt zijn zorg uit over het doorschuiven van budgetten. Mevr. Bonsen onderschrijft 
deze zorg. Peter legt uit dat deze budgetten al gevoteerd zijn maar dat de werkzaamheden op 
verzoek van de deelnemers doorgeschoven zijn/worden. Het betreft o.a. werkzaamheden voor het 
project DWO, voor de Cloudgang, voor de migraties. 

 
7. Aanpassen Kredietfaciliteit 
De directie heeft dit voorstel om de kredietfaciliteit aan te passen gedaan om onrechtmatige 
uitgaven te voorkomen. In dit kader is het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 13 april jl. 
akkoord gegaan met dit voorstel en ligt het nu ter besluitvorming in deze vergadering. 
Willem licht toe waarom deze aanpassing nodig is. In 2018 zijn kredieten van afgerond € 2,3 miljoen 
voor het realiseren van nieuwe infrastructuur, gevoteerd. De Europese aanbesteding voor dit 
project heeft erg lang geduurd en heeft slechts één aanbieder opgeleverd.  Nu, drie jaar later, blijkt 
dat het toen aangevraagd krediet niet toereikend is. Dat heeft verschillende redenen, o.a.: 
- Het bedrag is in die drie jaar niet geïndexeerd; 
- De deelnemers hebben nieuwe wensen toegevoegd waardoor het project uitgebreider wordt; 
- De aannames die de deelnemers en DeSom in 2018 gedaan zijn, blijken anders uitgepakt. 

Ontwikkelingen zijn anders gelopen, het ICT-landschap verandert constant, en de deelnemers en 
DeSom veranderen mee. 

 
Dhr. Broeders benadrukt dat het aanpassen van de kredietfaciliteit onontkoombaar is. De 
verplichting voor € 2,8 miljoen is aangegaan, de leverancier is inmiddels met het project begonnen 
en de eerste rekeningen zijn betaald. 
De leden van het AB  voelen zich onvoldoende geadviseerd en vinden het belangrijk dat er een 
ambtelijk advies ligt alvorens zij een besluit nemen over het aanpassen van de kredietfaciliteit.  
Het AB verzoekt de directie een toelichting te schrijven op het DB-besluit over ‘Aanpassen 
kredietfaciliteit’ en deze toelichting samen met het DB-besluit aan de adviescommissie te sturen 
zodat de adviescommissie haar ambtelijk advies kan geven. Met dit advies wordt het voorstel in een 
nog te beleggen extra AB-vergadering geagendeerd voor besluitvorming. 
 
8. Rondvraag 
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt. 

 
 
 

  



 

 

 
Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur GR SSC DeSom, 
Datum: 14 juli 2021 

 
 
 
 

 
……………………………………………………….              ………………………………………………… 
F.R. Streng, voorzitter    J.H.N. Broeders, secretaris 
 


