
Van: Karin Kos <kos@gnr.nl>
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 06:22
Aan: Verbeek, Marlous <m.verbeek@huizen.nl>
CC: Veenstra, Jan < .veenstra@huizen.nl>; Ria van Kempen < >

Onderwerp: Re: vraag automatiseringskosten (IT) meerjarenbegroting GNR

Onderstaand het antwoord van GNR op de vraag van mevrouw van Kempen.

Het geraamde bedrag van € 98.600 voor automatiseringskosten in 2023 is bestemd voor de
navolgende onderdelen:

• Éénmalig geraamde middelen in 2023 ad € 25.000 tbv voor onder andere digitale archivering (2 fase) 
Structurele kosten vanaf 2023:

• Abonnement glasvezel en kleine aanschaffingen € 6.000
• Software licenties en ondersteuning extern ICTbureau € 67.600

Daarnaast is onder de geraamde post afschrijvingen een jaarlijkse afschrijving voor
automatiseringsinvesteringen opgenomen van € 33.000.

Ik vertrouw erop dat dit voldoende informatie is. Zo niet, dan hoor ik dat uiteraard graag.

Karin Kos
Directeur-rentmeester

Goois Natuurreservaat | Postbus 1001 | 1200 BA | Hilversum
T: 035-6214598 | M:  | KvK: 41223080 | www.gnr.nl

Goois
Natuurreservaat

Begin doorgestuurd bericht:
Van: Ria van Kempen < >

Datum: 27 juni 2022 om 22:29:20
Aan Verbeek, Marlous" <m.verbeek@huizen.nl>
Kopie: Erwin Ormel < >

Onderwerp: vraag automatiseringskosten (IT) meerjarenbegroting GNR

Geachte mevrouw Verbeek,

Hartelijk dank voor uw beantwoording van de vragen m.b.t. het jaarverslag, jaarrekening 2021, 
wijzgiging 2022 en de concept begroting 2023 van het GNR tijdens de commissievergadering op 27
juni jl. Wij hebben een vraag gesteld over de hoogte van de automatiseringskosten (IT) 98.600 in
verhouding tot de daarvoor genoemde kosten, waarvan hieronder een citaat en de daadwerkelijk
gemaakte kosten in activa 2020 en 2021 (22.600 / 39.575 ) pagina 21. en de automatiseringskosten
in de bedrijfsvoering 2020 en 2021 ad. 114.845 / 94.567.
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'Als gevolg van de COVID-pandemie zijn een aantal werkzaamheden naar latere jaren 
doorgeschoven. Verwacht wordt dat in 2023 nog éénmalig een bedrag van € 25.000 nodig is voor 
met name de tweede fase (1e fase is bij de 1e begrotingswijziging 2022 geraamd) onder andere 
inrichting van een digitaal archief. Dekking ten laste van de Algemene Egalisatie reserve.’

Kan door GNR / U worden toegelicht waarvoor de automatiseringskosten in de concept begroting 
worden ingezet gezien de hoogte van dit bedrag in verhouding tot de voorgaande jaren, waarbij 
genoemd dat de inrichting van een digitaal archief niet onder deze post wordt opgenomen en er in 
de begroting geen IT personeel zichtbaar is.

Wellicht zien wij zaken over het hoofd. Daarom hartelijk dank voor uw reactie.

Vriendelijke groet,
Ria van Kempen namens de VVD, Huizen

Vriendelijke groet,

Ria van Kempen Msc.


