Contactpersoon
J.D.H. Verschoor
T (078) 770 4177
Datum

22 mei 2018

Ons kenmerk

VBO/2084159

Betreft

Beantwoorden artikel 40-vragen inzake vragen mbt het KZA-systeem Dordrecht
en Drechtsteden

E jdh.verschoor@dordrecht.nl

DOSSIER
Afschrift:
- VBO/OB, JDH Verschoor
SK Dordrecht West l e etage

Geachte heer Tabak,
Bij brief, bij ons ingekomen op 26 april 2018, heeft u op grond van artikel 40
van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de fractie D66
vragen gesteld met betrekking tot het KZA-systeem Dordrecht en Drechtsteden.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.
Vraag 1.

- bestuursvoorlichter
MJA van Wijnen
SK Dordrecht 410
- VBO/OB, EG Imthorn
SK Dordrecht 704
- raadsgriffier t.b.v.
raads- en burgerraadsleden

Kunt u bevestigen dat er problemen zijn bij de invoering van het
kza-systeem ?

Antwoord Het KZA-project is een complex regionaal project. We hebben
gezocht naar een systeem dat voldoet aan de archiefwet, aan de
nieuwe privacywet en wat flexibel genoeg is om toekomstige
aanpassingen door te kunnen voeren. Bovendien willen we in lijn
met het sourcingbeleid het systeem extern kunnen hosten, zodat
we sneller nieuwe ontwikkelingen kunnen volgen en minder
kwetsbaar zijn voor storingen. Met de projectopdracht om het
huidige Mozaiek maatwerk om te zetten naar één regionale
uniforme oplossing per proces is geconstateerd dat de manier
waarop dit systeem regionaal werd ingevoerd een zeer lange
doorlooptijd kent. Hierom is eind 2017 besloten de
invoeringsstrategie te herijken en de invoering tijdelijk stop te
zetten.
Vraag 2.

Het Zaaksuite van Green Valley systeem zou in 2015 opgeleverd zijn,
wat is daarna misgegaan dat nu wordt overgegaan op een ander
(Brein) systeem?

Antwoord Het systeem is in 2015 geleverd. De invoering heeft zoals hierboven
aangegeven behoorlijke impact op de processen van onze
gemeente. Vorig jaar hebben we als Drechtsteden nieuw
sourcingsbeleid vastgesteld. Hierbij is ervoor gekozen om minder in
eigen beheer te doen en meer gebruik te gaan maken van de
mogelijkheden die cloudoplossingen bieden, waaronder SaaS
(Software as a Servicej-oplossingen. Daarnaast hebben we met
strikte AVG-regels te maken. Die combinatie van factoren heeft
ertoe geleid dat we in gesprek met Roxit (bedrijf wat Green Valley
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heeft overgenomen en tevens leverancier van BREIN) op zoek
gegaan zijn naar een andere oplossing binnen de huidige
aanbesteding. Er is nadrukkelijk juridisch getoetst of we deze
overstap konden maken binnen de bestaande aanbesteding en daar
is positief op geadviseerd.
Vraag 3.

In de media wordt gesproken van vier tot vijf miljoen kosten zonder
resultaat. De woordvoerder van Drechtsteden heeft daarentegen
verklaard dat er geen extra kosten zijn gemoeid bij overstap naar
een ander (Brein) systeem.
a. Kunt u inzichtelijk maken wat de kosten tot op heden zijn
geweest.
b. Kunt u aangeven of en zo ja welke extra kosten verwacht
worden ten opzichte van het uitgetrokken bedrag in 2015 van
2,45 miljoen.
c. Als er extra kosten vallen te verwachten, wie die kosten op zich
zal nemen.

Antwoord De in de media genoemde bedragen zijn niet geverifieerd en ook
onjuist. We hebben geen kosten gemaakt zonder resultaat en bij de
afweging om op zoek naar een andere oplossing te gaan, strakke
afspraken gemaakt met Roxit. We blijven binnen het
oorspronkelijke projectbudget van € 2,5 miljoen en binnen de
oorspronkelijke planning (oplevering in 2018). Mochten er extra
kosten zijn, dan komen die voor rekening van Roxit.
Vraag 4.

Green Valley zou bepaalde onderdelen van het kza-systeem via zijn
Belgische vestiging leveren. Zijn hier extra kosten aan verbonden
en hoe zit het met de compatibiliteit met het Brein systeem?

Antwoord Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, omdat we zoals eerder
aangegeven binnen het oorspronkelijke budget blijven. De
compatibiliteit is door Roxit gegarandeerd.
Vraag 5.

Welke maatregelen heeft u getroffen wanneer het systeem niet naar
wens en behoren functioneert?

Antwoord Met de herijking van de invoeringsstrategie is nadrukkelijk aandacht
besteed aan de wijze van oplevering en de verantwoordelijkheden
voor oplevering in een aantal delen/fasen. In de eerste fase worden
alle technische randvoorwaarden opgeleverd waaronder inrichting
van het systeem en de koppelingen. In fase 2 volgt de
implementatie van een drietal clusters waarmee de functionaliteit
van het gehele systeem wordt geraakt. Met deze clusters wordt de
functionaliteit die benodigd is om alle processen in gebruik te
kunnen nemen getoetst. Vervolgens worden de overige processen in
fase 3 opgeleverd gebruikmakend van de inrichting van fase 2. Op
deze manier is voor de Dordrecht vroegtijdig vast te stellen of het
systeem naar wens en behoren functioneert.
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Vraag 6.

Welke instrumenten gaat u inzetten wanneer het systeem alsnog
duurder uitvalt dan begroot?

Antwoord Dit gebeurt intern via onze reguliere projectsturing. Mocht Roxit zelf
meer kosten moeten maken, dan zijn de kosten voor rekening van
Roxit. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt en vastgelegd.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
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