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Betreft

Evaluatie Bureau ICT-Toetsing (BIT) 1 juli tot 31 december 2017

In het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing van 10 juli 2015 zijn in
artikel 5 lid 2 aan de Toezichtsraad BIT de volgende drie opdrachten gegeven:
1. toezicht houden op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het
BIT;

2. het periodiek rapporteren aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst;
3. het geven van opdracht voor evaluaties.
In onderstaande rapportage wordt door de Toezichtsraad BIT voldaan aan de in
sub 2 genoemde periodieke rapportage over de periode 1 juli 2017 tot en met 31
december 2017. Deze rapportage dient gelezen te worden als een appendix bij
onze rapportage van 5 november 2017.

Wij hechten eraan u te melden dat door ons de samenwerking met het BIT als
open en constructief wordt ervaren. Onze bevindingen en opmerkingen dienen
dan 00k gelezen te worden in het licht van het streven naar het borgen en
stimuleren van de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT
overeenkomstig artikel 5 lid 2 van het instellingsbesluit.
Wij hebben evenwel nog zorgen over de afwezigheid van procedures en/of
mandaat die het risico van onvolledigheid in de aanmelding van de projecten aan
het Bureau ICT-Toetsing mitigeren.

Wij hebben kennisgenomen van de door het Bureau opgestelde en aan u
gestuurde Jaarrapportage 2016 - 2017 Bureau ICT-toetsing van 19 februari 2018.
Wij kunnen volledig instemmen met de in de jaarrapportage weergegeven stand
van zaken van het Bureau ICT-toetsing.
Met betrekking tot de weergegeven ambities ondersteunen wij van harte de
onderwerpen lerend effect en het verspreiden van kennis en kunde.

Ten aanzien van het risico-gebaseerd toetsen van ICT-projecten indien het
aanbod van de projecten groter wordt merken wij op dat vooraf aan het overgaan
tot deze methode van toetsen een eenduidig en helder normkader opgesteld moet
worden dat als toetsingscriteria kan worden gebruikt.
We zijn het eens met de opmerking van het Bureau dat kleinere projecten in het
algemeen beter beheersbaar zijn dan grotere. Indien evenwel ICT-projecten van
kleiner dan € 5 miljoen ontstaan als gevolg van het administratief opknippen van
grotere ICT-projecten zou dat een zorgelijke ontwikkeling zijn. Doordat die
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kleinere projecten geen object zijn van een toetsing door het Bureau ICT-toetsing
is het risico niet ondenkbeeldig dat risico's worden gelopen bij het totale project.
Conform artikel 6 van het Instellingsbesluit tijdelijk ICT-toetsing van 10 juli 2015
zullen wij als Toezichtsraad opdracht gegeven aan het externe bureau onder om
een evaluatie van het Bureau ICT-toetsing uit te voeren in het tweede halfjaar
2018. We willen bij deze evaluatie het externe bureau vragen om mede te kijken
naar de mate waarin de opvolging van de adviezen heeft plaatsgevonden. De
vorige evaluatie dat door het externe bureau Noordbeek B.V. is uitgevoerd heeft
plaatsgevonden in oktober 2016 en had betrekking op het eerste jaar van
opereren van BIT.

Met vriendelijke groet,
Namens de Toezichtsraad BIT
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