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NAJAARSRAPPORTAGE 2021 
 
 
1 Inleiding 

 
De begroting van SSC DeSom wordt in het voorjaar voorafgaand aan het dienstjaar vastgesteld. 
Het is daarom goed om gedurende het dienstjaar -met de actuele inzichten van het moment- de 
begroting in het voorjaar en het najaar integraal te beoordelen en wellicht te herzien. 
 
Waar de voorjaarsrapportage vooral dient om te beoordelen of de uitgangspunten bij de begroting 
in de praktijk ook kloppen, is de najaarsrapportage met name bedoeld om te beoordelen in 

hoeverre de geraamde budgetten –naar verwachting- toereikend zullen zijn. 
 

De voorgestelde begrotingswijzigingen in deze rapportage hebben in financiële zin alle een 
incidenteel karakter en hebben zodoende alleen een financieel effect op het Begrotingsjaar 2021. 
 
Basis voor de Najaarsrapportage 2021 is de Begroting 2021 inclusief Voorjaarsrapportage 2021, de 
overhevelingen vanuit het Jaarresultaat 2020 en de werkelijke cijfers tot en met juli 2021. 

 
In deze najaarsrapportage doen wij voorstellen voor begrotingswijzigingen, die qua karakter zijn in 
te delen in de volgende soorten: 

 Overheveling tussen budgetten 
 Budgettaire wijzigingen 

 
 

2 Voorstellen voor begrotingswijzigingen 
 
Overheveling tussen budgetten (budgettair neutraal) 
 
In dit onderdeel wordt een voorstel gedaan om budget binnen de begroting over te hevelen naar 
een ander onderdeel binnen de begroting. Voor de begroting als totaal is deze overheveling 

budgettair neutraal. Het gaat hierbij om de volgende overheveling: 
 
 1 Aframing budget Personeelskosten (salarissen) -/- € 306.000 
 1 Bijraming budget Inhuur derden € 306.000 
 
Binnen de formatie zijn niet alle functies ingevuld. Hiervoor worden nu specialisten ingehuurd. Aan 
salariskosten valt naar verwachting in 2021 een bedrag van € 306.000 vrij en deze ruimte is nodig 

voor dekking van inhuur van die specialisten. Voorstel is de financiële ruimte over te hevelen naar 
het budget Inhuur derden. Naar verwachting blijven we daarmee in 2021 binnen het salaris- en 
inhuurbudget. 
 
Budgettaire wijzigingen 
 
De volgende voorstellen voor begrotingswijzigingen hebben op de Begroting 2021 als totaal geen 

financieel effect, maar wel een budgettair effect op het budget Onvoorzien: 
 
 1 Aframing Persoonsgebonden budget -/- € 5.000 

 2 Aframing budget Bedrijfskosten -/- € 5.000 
 3 Bijraming budget Huur en energie dataruimte € 70.000 
 4 Aframing budget Rentelasten investeringen -/- €  14.000 

 5 Aframing budget Afschrijvingslasten investeringen -/- € 439.000 
 6 Bijraming budget Licenties € 110.000 
 7 Bijraming budget Onderhoud hardware € 55.000 
 8 Bijraming budget Verbruikskosten cloud € 20.000 
 9 Bijraming budget Verbindingen € 138.000 
 10 Bijraming budget Externe dienstverlening € 30.000 
  Saldo mutaties -/- € 40.000 
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 11 Storting in budget Onvoorzien € 40.000 
  Saldo € 0 
 
 

Ad. 1 
Gezien de ontwikkeling van deze kosten gedurende dit jaar is de verwachting, dat er een 
incidentele afboeking van € 5.000 kan worden gedaan. Een oorzaak van de verminderde uitgaven 
is het niet doorgaan van fysieke, door SSC DeSom georganiseerde, personeelsbijeenkomsten. 
 
Ad. 2 
Tot dusver is er minder ten laste van dit budget uitgegeven dan verwacht. Voorbeelden hiervan zijn 

uitgaven in het kader van de Coronapandemie en de aanschaf van benodigdheden voor de 
werkplekken in het kantoor van SSC DeSom in Wognum. In de resterende maanden van dit jaar 

worden verder geen extra of bijzondere uitgaven voorzien. Daarom kan een incidentele afboeking 
van € 5.000 worden voorgesteld. 
 
Ad. 3 
In 2021 is er door de keuze om de datacentermigratie uit te stellen, sprake van extra kosten. Dit 

effect van het uitstel van de datacentermigratie is al eerder aangekondigd in de toelichting van de 
risicoparagraaf in de Voorjaarsrapportage 2021. 
 
SSC DeSom is continue in gesprek met SLTN over de eventuele gevolgen van de uitloop van het 
project. De extra kosten voor datacenterhuur (oud naast nieuw) is in elk geval één van de 
gevolgen. Het budget Huur en energie dataruimte is naar verwachting niet voldoende om deze 
kosten volledig te kunnen dekken. Ook is nog niet bekend wanneer de huur van het datacenter bij 

de gemeente Medemblik daadwerkelijk kan worden beëindigd. Voorlopig wordt voor deze financiële 
tegenvaller € 70.000 bijgeraamd. 
 
Voorlopige verwachting is wel dat het budget Incidentele kosten projecten voldoende ruimte biedt 
om de voor de resterende deelprojecten benodigde projectinhuur te kunnen dekken, maar het is 
daarentegen op dit moment nog niet bekend of er nog extra onvoorziene kosten zullen zijn. 

 
Ad. 4 
De rentepercentages zijn nog steeds aanhoudend historisch laag en soms zelfs negatief. Echter, 
omdat rente moeilijk voorspelbaar blijft, wordt voorgesteld om dit budget incidenteel af te ramen. 
 
Ad. 5 
In de Begroting 2019 is besloten tot vaststelling van vijf majeure projecten en de geraamde kosten 

daarvan zijn opgenomen in de Begroting 2019 en de meerjarenbegroting van SSC DeSom. Bij één 
van deze projecten (Vervanging on-premise infrastructuur) behoort een aanzienlijke investering, 
welke aanvankelijk zou worden gerealiseerd in 2019 en/of 2020. Uiteindelijk is deze investering in 
2021 gerealiseerd, waardoor de eerste afschrijvingen op deze investering pas vanaf 2022 kunnen 
starten. Hierdoor valt een groot deel van de geraamde afschrijvingen in 2021 incidenteel vrij. Een 
uitleg hierover is na te lezen in de Jaarstukken 2020 van SSC DeSom en in de nadere toelichting 
op het voorstel tot aanpassing van de kredietfaciliteit (geagendeerd in de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van 21 april 2021 en 14 juli 2021). 
 
Ad. 6 

Verwachting is, dat er in 2021 een tekort op het budget Licenties zal ontstaan. Oorzaak hiervan is 
onder andere de al eerder in de Voorjaarsrapportage 2021 gesignaleerde forse toename van het 
aantal gebruikers bij de deelnemers. Het aantal gebruikers is in 2021 nog verder opgelopen van 

1900 naar ongeveer 2000. Al deze gebruikers hebben licenties nodig, anders kunnen zij niet 
werken. Een andere oorzaak van de toegenomen licentiekosten ligt in aangescherpte 
informatiebeveiligingseisen (o.a. IBD), waardoor ad-hoc een extra Office365 Back-up oplossing 
(dienst) geregeld moest worden. 
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Ad. 7 
Op het budget Onderhoud hardware zal naar verwachting in 2021 een tekort ontstaan. Het uitstel 
van de investering en de datacentermigratie veroorzaakt namelijk extra kosten, die onder andere 
ten laste van dit budget komen. Door het uitstel van de datacentermigratie moesten de 

onderhouds- en beheercontracten op de oude infrastructuur langer verlengd worden. 
 
Daarnaast waren we door het verhoogde dreigingsniveau veelvuldig genoodzaakt om extra 
tussentijdse securitypatches te installeren en extra onderhoud te plegen, vaak buiten kantooruren. 
 
Op het budget Onderhoud hardware staan momenteel verder nog enkele reserveringen, die 
bestemd zijn voor de GT Print implementatie en voor GGI Veilig. Hierbij moet opgemerkt worden 

dat de huidige reservering voor GT Print voor wat betreft het implementatiedeel, mogelijk 
ontoereikend zal zijn. De geraamde kosten betreffen namelijk de minimum-variant. 

 
De Europese aanbesteding van GT Print is inmiddels gegund aan Canon. Canon heeft een nieuwe 
technische printoplossing aangeboden met als gevolg, dat er een volledig nieuwe installatie nodig 
is. De aangeboden printoplossing en de nieuwe apparatuur wordt komende periode bij SSC DeSom 
getest. Na het testen kan een impactanalyse en een planning gemaakt worden. Het is dus nog 

onduidelijk of de vervanging van de printers wel in 2021 kan plaatsvinden. 
 
Ad. 8 
Verwachting is, dat er in 2021 mogelijk een tekort op het budget Verbruikskosten cloud gaat 
ontstaan. Juist om hoge verbruikskosten te voorkomen maakt SSC DeSom voor het Microsoft Azure 
datacenter gebruik van een maatwerk oplossing. Desondanks is de voorlopige schatting, gebaseerd 
op eigen rapportages, actuele kennis en inzicht in het verbruik, dat de nog te verwachte Microsoft 

Azure verbruikskosten hoger zullen uitvallen dan het huidige budget. SSC DeSom monitort het 
Microsoft Azure verbruik en is continue op zoek naar mogelijkheden om de kosten terug te 
brengen. Dit is echter wel afhankelijk van het tempo van de ‘versaasing’ door de deelnemers en 
hun leveranciers. Op dit moment bestaat er als gevolg van het lage tempo van die ‘versaasing’ een 
hybride situatie waar applicaties (nog) on-premise én in de cloud draaien. Dit brengt zoals in de 
Begroting 2021 is aangegeven, extra kosten met zich mee. 

 
Ad. 9 
In 2021 ontstaat er een incidenteel tekort op het reguliere budget Verbindingen (o.a. glasvezel en 
internetverbindingen). Dit tekort wordt veroorzaakt door de nieuwe tijdelijke en definitieve 
verbindingen voor de connectiviteit met de nieuwe datacenters in Amsterdam. Voor dit jaar is er 
vanwege de datacentermigratie dus sprake van dubbele verbindingen (oud naast nieuw). De oude 
verbindingen kunnen pas worden uitgefaseerd na afloop van de datacentermigratie en het contract. 

 
Ad. 10 
Om continuïteit te kunnen waarborgen zijn er in 2021 dienstverleningscontracten met zowel oude 
leveranciers als de nieuwe leverancier. Dit heeft tot gevolg, dat voor dit jaar een incidenteel tekort 
op het budget Externe dienstverlening zal ontstaan. Na de datacentermigratie zullen de contracten 
met de oude leveranciers worden opgezegd. 
 

Ad. 11 
Afgesproken is een batig resultaat van de tussenrapportages niet tussentijds te retourneren aan de 
deelnemers, maar toe te voegen aan het budget Onvoorzien. 

 
 
3 Besluitvorming 

 
Voorstel: 
 
 Vaststellen van de Najaarsrapportage 2021 
 De voorstellen tot incidentele wijziging van de begroting verwerken in de Begroting 2021 
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4 Overig 
 
Vanuit SSC DeSom zijn er voorstellen gedaan voor het verhogen van de digitale weerbaarheid van 
de deelnemers en SSC DeSom zelf. De adviescommissie heeft aan het CISO platform advies 

hierover gevraagd. Op het moment van het opstellen van deze Najaarsrapportage 2021 is dit 
advies nog niet beschikbaar. 


