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Voorstel zienswijze raad
Advies is een positieve zienswijze uit te brengen.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen
Doel van DeSom is de deelnemers met ICT-voorzieningen te ondersteunen en deze voorzieningen af
te stemmen op de behoeften van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen. Ze draagt bij aan het
programma Harmonisatie van het Informatielandschap.
In 2017 is wederzijds veel tijd geïnvesteerd in een evaluatie van de samenwerking tussen gemeente
en DeSom en de juridische vorm. Tijdens deze evaluatie is gelijk met de bevindingen aan de slag
gegaan. Het resultaat is dat onderling begrip en samenwerking sterk is verbeterd.

Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik
Het doel was de (digitale) dienstverlening te professionaliseren, te streven naar een efficiënte
bedrijfsvoering ten behoeve van de burgers en zo bij te dragen aan de meest tevreden inwoners in
2017. Aandachtspunten daarbij zijn leefbaarheid, duurzaamheid en de basis op orde bij de digitale
dienstverlening.
DeSom heeft hierin, als betrouwbare ICT-partner van de gemeente Medemblik, een goede bijdrage
geleverd.

Bevindingen
SSC DeSom is financieel en beleidsmatig in control. Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een
positief resultaat van €140.000. In 2017 waren er geen financiële verrassingen waardoor het bestuur
van SSC DeSom besloten heeft per 2018 af te zien van de financiële kwartaalrapportages. Voor
DeSom waren de centrale thema’s in 2017 verbinden, samenwerken en evalueren.

Financiën
Het batig saldo is € 140.000,-. Dit bestemt DeSom als volgt:
€ 7.000,- te storten in bestemmingsreserve KL Migratie en Implementatie
€ 8.000,- te storten in de algemene reserve
€ 125.000,- te storten in bestemmingsreserve Harmonisatie en innovatie.
Met de storting van € 8.000,- in de algemene reserve komt deze op de maximaal toegestane 2,5%.

Risico’s
Beleidsmatig
In 2017 was het noodzakelijk om meer tijd en aandacht te besteden aan informatieveiligheid. Uit
een uitgevoerde nulmeting blijkt dat DeSom de komende jaren extra moet investeren in dit
belangrijke thema.
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