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Overzicht zienswijzen van de gemeenteraden op de 

- de Jaarrapportage 2021,  

- de Bestemming jaarresultaat 2021,  

- de Voorjaarsnota 2022,  

- de Begroting 2023 en de   

- de eerste begrotingswijziging 2023 van SSC DeSom 

 
Gemeenteraad Enkhuizen heeft  het volgende besluit genomen: 
Met betrekking tot het SSC DeSom; 
a. De raad geeft een positieve zienswijze af over de jaarstukken 2021; 
b. De raad geeft een positieve zienswijze af over de voorjaarsnota 2022 en de begroting 2023. 
 
Gemeenteraad Stede Broec raadsvoorstel (30 juni): 
Met betrekking tot het SSC DeSom; 
a. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021; 
b. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 
 
Gemeente raad van Drechterland raadsvoorstel (4 juli): 
Met betrekking tot het SSC DeSom; 
a. een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021 van DeSom; 
b. een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van DeSom; 
 
Gemeenteraad van Opmeer besluit: 
1. Een positieve zienswijze af te geven op de Jaarstukken 2021 van SSC DeSom; 
2. Een positieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het Jaarresultaat  
2021; 
3. Een positieve zienswijze af te geven op de Voorjaarsrapportage 2022 inclusief de daarin  
opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 40.600; 
4. Een positieve zienswijze af te geven op de Begroting 2023 van SSC DeSom (inclusief de  
voorgestelde wijziging) met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage  
van € 21.400. 
 
Gemeenteraad van Medemblik besluit: 
BEGROTING 2023 
1. Een positieve zienswijze af te geven. 
JAARREKENING 2021 
1. Een positieve zienswijze uit te brengen op de jaarrekening 2021 
2. Een positieve zienswijze uit te brengen op het voorstel tot bestemming van het resultaat. 
VOORJAARSNOTA 2022 EN 1E BEGROTINGSWIJZIGING 2023 
1. Een positieve zienswijze af te geven op de Voorjaarsrapportage 2022 van DeSom, inclusief de 
daarin opgenomen incidentele verhoging van de bijdrage met € 153.000,- in 2022 voor de gemeente 
Medemblik, onder voorwaarde dat de budgetten gevraagd in de voorjaarsrapportage voor 
Informatiebeveiliging eerst ter accordering aan de Adviescommissie moeten worden voorgelegd. 
2. Een positieve zienswijze af te geven op de 1e begrotingswijziging 2023 van DeSom inclusief 
de daarin voorgestelde wijziging en daarin opgenomen verhoging van de bijdrage van de gemeente 
Medemblik van € 21.900,-. 
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Gemeenteraad van Koggenland besluit: 
1. Een negatieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021; 

De jaarstukken laten een rooskleurig beeld zien dat Koggenland niet volledig herkent en kan 
onderschrijven. Aanvullend onderbouwen wij onze negatieve zienswijze concreet met de volgende 
twee punten: 
• Het is niet duidelijk wat de status van de informatiebeveiliging bij SSC DeSom nu 
is. Hierdoor is ook niet inzichtelijk waar SSC DeSom nu nog niet aan voldoet en wat voor maatregelen 
benodigd zijn met de bijbehorende investeringen. 
Reactie directie SSC DeSom: 
De directie heeft kennis genomen van dit standpunt .Informatiebeveiliging is geen statisch 
bedrijfsproces, het vraagt continue bijstelling.  In het dienstverleningshandvest tussen SSC DeSom en 
haar deelnemers staat  in algemene termen beschreven wat er voor dienstverlening mag worden 
verwacht op het gebied van de informatiebeveiliging. Dit staat nader beschreven in het security 
handboek van SSC DeSom en wordt jaarlijks ge-audit ( ISAE 3402 type 2). Door aangescherpte 
wettelijke voorschriften (de BIO) en de wereldwijde toegenomen cyber criminaliteit is het 
noodzakelijk de informatiebeveiliging de komende periode op te schalen. Dat is ook het advies uit de 
IBD, NCSC en de VNG.  
• Het dagelijks bestuur heeft een besluit genomen om geld beschikbaar te stellen voor het 
inhalen van achterstanden naar aanleiding van de Log4J crisis. Wij zijn het niet eens met het proces 
dat tot dit besluit heeft geleid en de onderbouwing daarvan met betrekking tot SSC DeSom: 
Reactie directie SSC DeSom: 
De beslissing  tot het beschikbaar stellen voor de  extra gelden voor het kunnen nemen van acties die 
noodzakelijk bleken tussen de kerstdagen en het begin van 2022 (o.a. gebaseerd op de adviezen van 
de IDB en NCSC) is door het toentertijd ingestelde gemeentelijke crisisteam genomen (de toenmalige 
CISO van de gemeente Koggenland was hier onderdeel van) en geaccordeerd in het dagelijks bestuur 
van SSC DeSom. 
 

2. Een negatieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het jaarresultaat 
2021; 

Het positieve exploitatieresultaat wordt in mindering gebracht op de kosten voor het inlopen van 
achterstanden waarover het AB SSC DeSom nog geen besluit heeft genomen. Wij zijn het niet eens 
met het door het dagelijks bestuur genomen besluit. Koggenland zit niet in het dagelijks bestuur, er is 
echter wel een besluit genomen over financiën van Koggenland. 
Reactie directie SSC DeSom: 
Deze keuze is in het crisisteam gemaakt in de wetenschap dat de dreigingen alle deelnemers in het 
samenwerkingsverband konden raken en de oplossingen ook. In de crisissituatie die toen actueel was 
is hier voor gekozen.  
 

3. Een negatieve zienswijze af te geven op de voorjaarsrapportage 2022 
Er worden verschillende ontwikkelingen voor 2022 genoemd. Hiervoor worden echter nog geen 
kosten opgenomen of geraamd. Onduidelijk is of deze dan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden en 
of deze financiële impact hebben. 
Reactie directie SSC DeSom: 
Op het moment van het opstellen van de voorjaarsnota werd duidelijk dat de bedoelde 
ontwikkelingen nog onvoldoende waren uitgewerkt binnen de deelnemende gemeenten en in de 
samenwerking. Daarom was het (nog) niet mogelijk om de impact op de bedrijfsvoering en 
budgetten van SSC DeSom te kunnen bepalen. Mogelijk volgt later dit jaar in de Najaarsrapportage 
2022 een budgetaanvraag voor deze specifieke ontwikkelingen, mits de behoefte voor deze 
ontwikkelingen voldoende duidelijk is binnen de deelnemers. 
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De onderbouwing voor de extra kosten voor Implementatie GT-print, het wegwerken van 
achterstanden en het aanpassen van de afschrijvingstermijn voor apparatuur is voor ons 
onvoldoende. 
Reactie directie SSC DeSom: 

- GT-Print, betreft de vervanging van alle multi functional printers en bijbehorende software 
en het implementatie traject per deelnemer. Dit is een gevolg  de participatie in de landelijke 
aanbesteding voor een nieuw leverancier via de VNG. Verder verwijs ik graag naar de 
uitgebreide toelichting in de stukken. 

- Voor het wegwerken van achterstanden verwijs ik graag naar wat daar hiervoor al over is 
geantwoord. 

- Afschrijvingstermijn, vanwege het intensive gebruik en steeds korter lopende 
supportcontracten (o.a. voor het installeren van beveiligingsupdates) van de leveranciers, 
worden deze devices in gemiddeld drie jaar afgeschreven. Wel gebruiken we ze (vanwege de 
hiervoor geschetste reden), zo lang mogelijk. 

 
Ten aanzien van het project Vervanging on-premis infrastructuur wordt in de jaarrekening 2021 een 
overschrijding van het krediet per 31 december 2021 van € 41.860 aangegeven. In de 
voorjaarsrapportage wordt een bedrag van € 215.000 hiervoor gevraagd. Het is niet duidelijk waar dit 
verschil uit voort komt. 
Reactie directie SSC DeSom: 
In 2019 is een krediet verstrekt voor vervanging van de verouderde afgeschreven on-premise 

infrastructuur uit 2014 door een nieuwe moderne Hybride Cloud Infrastructuur. Door uitstel (o.a. als 

gevolg van Corona pandemie) en alle vertragingen hebben we te maken met overlopende 

investeringen waardoor in 2022 additioneel budget nodig is. De € 41.860,00 is een overschrijding van 

het krediet vervangingsinvesteringen per 31 december 2021. Reden voor deze overschrijding is dat 

de inschatting van de te verwachten kosten al begin 2019 zijn gemaakt. Inmiddels zijn prijzen sinds 

2019 op veel onderdelen (o.a. grondstoffen en extern personeel) gestegen en zijn er gedurende de 

looptijd van het traject noodzakelijke  wijzigingen in de scope geweest. Die hebben allen een effect 

op de oorspronkelijk inschatting van het benodigde budget.  

 
Voor informatiebeveiliging zijn incidentele kosten opgevoerd. In het originele voorstel zijn deze 
kosten opgedeeld in een incidenteel en een structureel deel. Het is onduidelijk waarom er verschil zit 
in de voorjaarsrapportage ten opzichte van het originele voorstel. 
Reactie directie SSC DeSom: 
De Adviescommissie van DeSom heeft het dagelijks bestuur geadviseerd de structurele kosten te 
schrappen en alleen de incidentele kosten op te nemen in de voorjaarsnota. Dat advies is tegen de 
wens van SSC DeSom overgenomen door het dagelijks bestuur. 
 
Tot slot zal de bijdrage van WerkSaam effect hebben op de bijdragen van de gemeenten. Onduidelijk 
is wat het financieel effect zal zijn. 
Reactie directie SSC DeSom: 
Uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2023 en verder is de in 2021 bekende bijdrage van 
WerkSaam (plus de wettelijke indexatie). Dit tot het moment dat duidelijk wordt dat de bijdrage 
anders wordt. Dat was eind 2021 bij het opmaken van de begroting 2023 nog niet duidelijk. De 
beiden dagelijks besturen van zowel WerkSaam als SSC DeSom gaan hier in de loop van 2022 met 
elkaar over in gesprek. 
 

4. Een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2023. 
Er wordt voor € 350.000 aan investeringen verwacht. Het is onvoldoende duidelijk gemaakt waarvoor 
deze investeringen benodigd zijn. Ten aanzien van Vennootschapsbelasting wordt de verwachting 
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uitgesproken dat dit niet hoeft te worden bepaald. Koggenland geeft in overweging dit item toe te 
voegen aan de risico’s. 
Reactie directie SSC DeSom: 
Het is juist  dat de exacte invulling daarvan nog niet bekend is. Er is aan de deelnemers gevraagd met 
voorstellen te komen voor de  vervanging van de Citrix- en VDI-werkplek die in 2022 end of live zullen 
zijn. Hier is dus al een reservering voor opgenomen. 
Voor wat de VPB betreft, ieder jaar geeft de Belastingdienst hier een beschikking over af. Tot nu toe 
is het standpunt van de belastingdienst dat SSC DeSom niet VPB plichtig is. Er is geen reden aan te 
nemen dat dit voor 2023 anders zal zijn. 
 

5. Een negatieve zienswijze af te geven op de eerste begrotingswijziging 2023.  

Bij het doorvoeren van de begrotingswijziging zoals voorgesteld in de voorjaarsrapportage 2022 
heeft dit directe gevolgen voor de begroting 2023. 
Koggenland is het niet eens over de voorgestelde voorjaarsrapportage 2022, dit heeft directe 
gevolgen voor deze voorgestelde eerste begrotingswijziging 2023. 
Reactie directie SSC DeSom: 
Van dit standpunt heeft de directie kennis genomen. 
 

 

 

 

Wognum, 28 juni 2022 


