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Inleiding
Aan zowel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om periodiek
de stand van zaken van de lopende projecten aan uw bestuur ter kennis te brengen. In deze
memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project “Implementatie ICT’.
Toelichting
Eind 2019 is de opdracht voor het leveren van een belastingpakket definitief gegund aan Gouw-IT.
Dat betekent dat de BWB over gaat naar een nieuw belastingpakket wat geïmplementeerd dient te
worden in het applicatie- en netwerklandschap van de BWB.
De opdracht voor het leveren van een waarderingspakket is definitief gegund aan 4Value. Dat
betekent dat de BWB het huidige waarderingspakket behoudt. De volgende fase is de
implementatie, inmiddels is met deze fase gestart en is de nieuwe software deels in productie
genomen.
Omschrijving project:
De migratie van het oude belastingsysteem naar een nieuw belastingsysteem waarbij gegevens
moeten worden geconverteerd. Het belastingsysteem moet beschikbaar worden gesteld passend
in het bestaande applicatielandschap waarbij de communicatie met de belastingplichtigen
uiteraard van groot belang is. Het belastingsysteem moet worden ingericht waardoor zo effectief
en efficiënt mogelijk gewerkt kan worden en de belastingplichtigen hier niets van merken.
Medewerkers moeten worden opgeleid om de bedrijfsprocessen van BWB efficiënt uit te kunnen
voeren. Dit alles dient plaats te vinden in de wetenschap dat productie werkzaamheden van de
BWB gecontinueerd moeten worden gedurende de migratie en implementatie van het nieuwe
belastingsysteem.
Voortgang:
Inmiddels heeft BWB de software van GouwIT deels in productie genomen. De WOZbeschikkingen en de aanslagen 2021 zijn eind februari conform planning bij burgers en bedrijven
bezorgd.
Fase na livegang:
Voor de onderdelen die nog niet in productie zijn genomen is een zogenaamde restpuntenlijst met
datums van oplevering opgesteld en afgestemd met GouwIT. BWB en GouwIT hebben een
regeling afgesproken omtrent de deadlines en het behalen ervan, zodat de voortgang hierop goed
gemonitord en gegarandeerd kan worden.

Financiële verantwoording:
Voor het project implementatie ICT wordt gebruik gemaakt van een investeringskrediet. Deze
investering is aangegaan voor zowel de implementatie van GouwIT en 4Value voor het belastingen waarderingspakket en AFAS voor het financiële pakket. Her verloop hiervan vindt u terug in een
afzonderlijke memo.

