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Uitgangspunten businesscase 2016

Performance belastingapplicatie: norm ‘Hefpunt ICT omgeving’ 

(Centric en Noorderzijlvest)

Kwijtscheldingsdienstverlening: minimaal niveau Hefpunt

Waarderingsdienstverlening: minimaal niveau Groningen

Integrale dienstverlening DAL gemeenten: minimaal niveau 

Groningen

Dienstverlening deelnemers: minimaal oude niveaus

Schaalvoordelen + synergie in personele sfeer

Desintegratiekosten Groningen

2 opstartjaren



Project uitwerking businesscase 2017

Europese aanbestedingen leiden tot nieuwe leveranciers voor:

Belastingapplicatie (nog niet gereed voor productie eind 2017)

extern callcenter (nog niet gereed voor productie eind 2017)

externe deurwaardersbureau ’s (aanbesteding in 2018 afgerond)

accountant (start eind 2017)

financiële pakket (nog niet gereed voor productie eind 2017)

bank (nog niet gereed voor productie eind 2017)

uitzendbureau (aanbesteding in 2018 afgerond)

De afspraken over de desintegratiekosten leiden tot:

Verbouwing en verhuizing (op basis uitgangspunten businesscase)

Concept SLA ICT Hosting en kantoorautomatisering Groningen (op basis van norm 
Groningen)

12,3 fte inzet (op basis van aanbod Groningen)

Nieuwe gefuseerde organisatie leidt tot:

Wijziging organisatiestructuur + plaatsing medewerkers in nieuwe setting (medewerkers 
tot eind 2017 nog in oude organisaties werkzaam)

Wijziging communicatie (nieuw logo + huisstijl, nieuwe website, nieuw intranet)

Wijziging juridische kaders (nieuwe GR, nieuwe SLA, nieuwe mandaatregeling en 
diverse andere regelingen)

Begroting 2018 op basis van uitgangspunten businesscase 2016



Eerste jaar 2018: basis op orde brengen

ICT: kwaliteit minder dan businesscase

Gouw ≠ Centric

ICT Groningen ≠ ICT Noorderzijlvest 

Ondanks vertraging, vertraagde implementatie Gouw-systeem en slechte performance toch 
productie aanslagen conform SLA (op bijna alle belastingsoorten), kwijtscheldingsachterstanden 
ingehaald, positief oordeel Waarderingskamer en invordering opgestart. Achterblijven digitale 
toegankelijkheid via mijn noordelijkbelastingkantoor en slechte performance extern callcenter 
zorgen voor extra (heftige) reacties en achterstanden bij KCC. Vertraagde oplevering 
bezwaarmodule en dwanginvordering in Gouw zorgen voor achterstanden in productie. 

Personeel: meer inhuur dan businesscase

Veel extra inhuur (achterstanden wegwerken en systeem ‘handmatiger’)

Veel langdurig zieken (over en nieuw)

(te) krappe en onvoldoende beveiligde huisvesting 

Dienstverlening/imago: duurder en slechter dan businesscase

2x het aantal calls volgens norm businesscase

Achterstanden bezwaren en contactformulieren, veel reacties bij opstart dwanginvordering

Veel bezoekers balie

Negatieve berichten in media

Begroting 2019 op basis van uitgangspunten businesscase 2016



Tweede jaar 2019: klaar voor de toekomst

Risicoanalyses en aanbevelingen

VKA: op ICT-omgeving

Berenschot: herijking brede risicoanalyse businesscase op ‘realiteit’

Accountant: interne- en externe controle

MT en OR: eigen bevindingen

Leiden (zeer waarschijnlijk) tot volgende maatregelen

Stap voor stap verbetering applicatie, performance en definitieve keuze 
ICT Hosting Groningen/Fujitsu

Extra inhuur om achterstanden KCC, Invordering en 
Heffen/gegevensbeheer in 2019 weg te werken (eind 2019 niveau SLA)

Nieuwe aanbesteding extern callcenter

Interne reorganisatie

Leiderschapsprogramma voor senioren

Invlechting Haren

Gedegen/eenduidige procesbeschrijvingen om procesverbeteringen te 
kunnen doorvoeren

Aanpassing/tijdelijke uitbreiding huisvesting

Begrotingswijziging in 2019



Financiële gevolgen

Projectrealisatie 2017/2018: € 1,5 mln overschot

Exploitatie / jaarrekening 2018: € 0,8 mln tekort 

Vastgestelde 1e en 2e kwartaalrapportages exploitatie 2018 
gingen uit van 1 opstartjaar (alle budgetten toegerekend aan 
2018)

Begrotingswijziging 2019:

Eerste raming op basis van MT-inventarisatie: € 1,0 mln extra 
nodig (extra inhuur, hogere kosten ICT)

Totale omvang voorstel op basis van financiële doorrekening 
risicoanalyses en inzichten management zal naar verwachting 
tot nog hogere extra bijdrage leiden.



Besluitvormingsroute 2019

Bestuursbesluit februari 2019

Vaststelling begrotingswijziging na zienswijzen april/mei 2019


