
Paragraaf bedrijfsvoering



D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van een excellente dienstverlening zijn 
gewaarborgd.
Hiervoor is een goede bedrijfsvoering noodzakelijk.

Stand van zaken
In 2018 voldeed de interne bedrijfsvoering zowel wat betreft continuïteit als kwaliteit aan het 
niveau voor een goede dienstverlening naar buiten toe.   

9.001 We zorgen dat de basis op orde is en we richten de organisatie zo in dat 
we onze ambities en veranderende rol waarmaken.
We voeren de MT-notitie van april 2017 rond de organisatieontwikkeling uit. We brengen de omvang 
en de  kwaliteit van de organisatie in de basis op orde. We passen onze organisatiestructuur op 
onderdelen aan. Dit doen we om aan te sluiten op de veranderende rol van de gemeente (meer 
samenleving en minder overheid) en de complexiteit van het werk (meer regievoering en betrokken 
samenleving). We hebben zaken al in gang gezet met bestaande middelen (onder andere het budget 
kwaliteitsimpuls). In 2018 investeren we daarnaast nog € 236.000 voor verbetering van de organisatie. 
Dit bedrag brengen we terug naar € 161.000 in 2021, omdat investeren in de organisatie ook weer 
besparingen oplevert (onder andere minder incidentbeheer).
We evalueren het huidige loongebouw en passen dit zo nodig marktconform aan.
We besteden ook aandacht aan de ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben een 
opleidingsplan dat specifiek gericht is op het bereiken van onze doelen en ook oog heeft voor 
persoonlijke ontwikkeling.

Met de Hogeschool Zeeland werken we onder de naam “Science in Residence” samen met studenten 
en de lokale samenleving aan vernieuwing.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gereed

Kwaliteit
De acties als vermeld in de mt-nota "basis op orde", als toegelicht bij de begroting 2018 in de 
memo "personele kosten 2018", hebben we uitgevoerd. Ook de uitvoering van het 
opleidingsplan 2018  (deels via samenwerking met de HZ) met specifieke aandacht voor de 
organisatiedoelen hebben we afgerond. In de algemene commissie van 30 oktober 2018 
hebben we kaders meegekregen voor actualisatie van het HRbeleid inclusief 
beloningsbeleid (zijnde een aanbeveling uit het eerdere rekenkameronderzoek terzake). We 
hebben de actualisatie daarna opgestart en deze krijgt in 2019 zijn vervolg.  
 
Tijd

Geld

9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving.
Het dagelijkse ICT beheer doen we zelf en een deel besteden we uit. Op het uitbestede deel voeren 
we regie. Hierbij zorgen we voor een beschikbaarheid van onze systemen van meer dan 99,5%.
In de begroting 2019 is € 25.000 structureel verwerkt voor het up-to-date houden van de ICT 
middelen.
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 
Gereed

Kwaliteit
De ict omgeving voldeed in 2018 aan de gestelde bedrijfszekerheid eisen. De projecten ipads 
nieuwe gemeenteraad en pc vervanging organisatie zijn binnen de beschikbare budgetten 
afgerond. Na de onderzoeken van de rekenkamercommissie naar digitale dienstverlening 
(2016) en ict-beleid (2017) en de daarin opgenomen aanbevelingen heeft het college aan de 
Raad in het laatste kwartaal van 2018 een actuele beleidsnota informatiebeleid/ 
informatievoorziening voorgelegd. Deze is door de raad ook vastgesteld en voeren we de 
komende periode dus uit.
Tijd

Geld



9.003 We zorgen voor een functioneel, representatief en gastvrij gemeentehuis.
Daarom renoveren we de toiletten in het bijna 20 jaar oude gemeentehuis. Hiervoor investeren we € 
190.000. Hiermee treffen we ook duurzaamheidsmaatregelen. We doen dit een jaar eerder dan in de 
prioriteitenlijst bij de kadernota is opgenomen. Zo voorkomen we extra onderhoudslasten in 2018 aan 
de verouderde toiletten.
We zorgen dat de brandcompartimentering in het gemeentehuis voldoet aan de eisen van de 
bouwregelgeving. Volgens de brandweer is dit nu niet zo. Hiervoor passen we in het eerste kwartaal 
kozijnen/puien in het gebouw aan en investeren we € 85.000.
In onze dienstverleningsvisie staat dat we “al onze kanalen” open houden. Daarom passen we het 
gemeentehuis verder aan aan de eisen van deze tijd. Dat deden we al met de raadzaal, 
hal/receptie/balie. Als volgende stap trekken we de tuin naar binnen waardoor nieuwe en extra 
ontvangst-/overleg mogelijkheden ontstaan. Hiervoor investeren we € 45.000. 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Steeds hebben we aandacht voor een functioneel, representatief en gastvrij gemeentehuis. Na 
de in dat kader al eerder afgeronde acties, hebben we o.a. ook de vergroting van de 
functionaliteit van het bedrijfsrestaurant en de vervanging van bezoekers/vergaderstoelen 
afgerond.  I.v.m. afstemming op andere ontwikkelingen (o.a. aangelegd parkeerterrein) hebben 
we het betrekken van een stukje tuin bij de bedrijfsrestaurant- en representatiefunctie alsmede 
de vervanging van het  inbraakalarm verschoven naar 2019. We zagen in het kader van een 
herschikking prioriteiten (die in het kader van de voorbereiding begroting 2019 plaatsvond) 
voorlopig af van een algehele renovatie van de toiletten in het gemeentehuis. 
Tijd

Geld

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel 
volgens ons inkoop- en aanbestedingsbeleid.
• We werken met een inkoopjaarplan.
• We sturen het inkoopjaarplan in januari 2019 aan de raad toe.
• We voeren de aanbevelingen van het eind 2018 geplande rekenkameronderzoek naar ons inkoop- 
en aanbestedingsbeleid uit.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
We hebben de netwerksamenwerking met andere overheden in de regio op het gebied van 
inkoop geïntensiveerd en meer gestructureerd. We namen binnen de Zeeuwse 
inkoopsamenwerking diverse acties acties over vanuit de landelijke agenda "beter 
aanbesteden" waaronder de regeling onkosten voor inschrijvers. Binnen het Walcherse 
inkoopteam WMO hebben we in 2018 voor alle WMO overeenkomsten aanbestedingen 
gestart. 
 
We hebben een start gemaakt met de verdere professionalisering van het contractbeheer. 
Contractbeheer heeft als doel de interne organisatie te voorzien van voldoende inzicht in 
lopende contracten en de juiste contractafspraken en informatie, door middel van het voeren 
van een daartoe bestemde administratie. Onderdeel van contractbeheer zijn ook het beheer 
van de modelovereenkomsten en het optimaliseren van het gebruik van de ondersteunende 
applicatie. Het nieuwe contractbeheersysteem staat nu gereed voor gebruik en wordt 
momenteel gevuld met lopende en nieuwe contracten. Verder hebben we de offerteaanvraag 
en opdrachtverstrekking gestandaardiseerd en geactualiseerd. 
We voerden een nieuw digitaal aanbestedingssysteem in om de kwaliteit van aanbestedingen 
te verhogen. Dit zowel mbt de rechtmatigheid (o.a. digitale dossiervorming, werken met 
templates, volledige transparantie) als mbt de doelmatigheid: de administratieve belasting voor 
ons als aanbestedende dienst maar ook die voor de leveranciers wordt namelijk aanzienlijk 
beperkt.    
Op het voor de organisatie beschikbare intranet (pagina inkoop) delen we periodiek infobladen 
over actuele inkoop onderwerpen met het oog op interne kennisvergroting. 
We hebben eind 2018 een inkoopjaarplan opgesteld dat in het eerste kwartaal 2019 ter 



kennisname naar de raad gaat. Hierin kijken we vooruit aan de hand van de actuele 
inkoopdoelstellingen. Deze inkoopdoelstellingen zijn afgeleid van organisatiedoelstellingen en 
inkoopkansen & -risico’s binnen Veere. Een inkoopdashboard gaat de voortgang van de 
inkoopdoelstellingen weergeven. Om een beeld te geven van de al uitgevoerde 
werkzaamheden wordt daarbij een inkooprapportage opgenomen over de periode vanaf juni 
2017 tot heden. In toekomstige rapportages zal dit per halfjaar worden gedaan. 
Het voor 2018 aangekondigde rekenkamer onderzoek naar ons inkoop- en 
aanbestedingsbeleid is door de rekenkamer zelf verschoven naar het eerste kwartaal 2019.
Tijd

Geld

9.005 Onze planning en control cyclus voeren we volgens afspraak met de 
gemeenteraad uit.
We maken een nieuwe afspraak over de manier van verantwoording aan de raad. Deze afspraak sluit 
aan op de kaderstellende rol van de raad en op het besturen op hoofdlijnen. Dit doen we in het eerste 
kwartaal 2018. Daar hoort ook de beantwoording bij van de vraag welk instrument (nu Pepperflow) we 
daarvoor inzetten. 
De kosten voor de inhuur van een extern bureau ramen we op € 15.000.  

Portefeuillehouder: Anthonissen Ad
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gereed

Kwaliteit
De planning en control cyclus 2018 verliep conform afspraak met de gemeenteraad. Ivm de 
duur van de coalitievorming eerder dit jaar is er geen proces rond een voorjaarsnota geweest. 
Een algemene verkenning met de (nieuwe) raad over de manier van verantwoording aan de 
raad moet nog plaatsvinden. Hierin neemt de griffier het voortouw.
Tijd

Geld

9.006 We ondersteunen als gastgemeente de samenwerking Porthos.
Dit doen we op het gebied van o.a. ICT, facilitair, financiën, communicatie en P&O. Dit doen we 
binnen de genormeerde vergoeding. Voor 2019 bedraagt dit budget € 1.777.542.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 
Doorlopend

Kwaliteit
De ondersteuning van Porthos op haar bedrijfsvoeringstaken verliep conform planning en 
afspraken. Met nu ook de toerekening van de huisvestingskosten lokatie Domburg (ons eigen 
gemeentehuis waar een deel van Porthos is gehuisvest) vond dit anders dan in voorgaande 
jaren net niet volledig binnen de genormeerde overheadkosten vergoeding plaats.
Tijd

Geld

D.9.02 In iedere kern is tenminste 1 ontmoetingsruimte beschikbaar die past bij 
de behoefte van de kern.
Wij vinden het belangrijk dat mensen elkaar in de kernen kunnen ontmoeten in bijvoorbeeld 
verenigingsgebouwen. Voor het beheer en de exploitatie hebben we afspraken gemaakt met derden. 
De aanschaf en vervanging van meubilair en algemene voorzieningen (zoals wifi) zijn een 
verantwoordelijkheid van de gemeente.  

Stand van zaken
We hebben in elke kern een ontmoetingsruimte.



9.007 We vervangen in 2018 en 2019 meubilair en algemene voorzieningen 
(zoals wifi) in de gemeentelijke verenigingsgebouwen.
De uitstraling en het voorzieningenniveau van de verenigingsgebouwen voldoen vaak niet meer aan 
de verwachtingen van de gebruikers. Denk hierbij ook aan gebruik van Wifi-voorzieningen. Ook het 
meubilair is in een aantal gebouwen aan vervanging toe. Daarom maken we begin 2018 een plan voor 
vervanging van meubilair en algemene voorzieningen in de verenigingsgebouwen. In 2018 en 2019 
vinden de vervangingen plaats. Het budget per jaar is € 20.000.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
We hebben in 2018 een inventarisatie gemaakt en een plan uitgewerkt. 
Uit de inventarisatie kwam naar voren dat vervanging van het meubilair in de Couburg het 
meest nodig is. Daarom hebben we voor dit gebouw een plan gemaakt. Dit combineren we 
met upgrading interieur. Dit voeren we in 2019 uit.

Tijd

Geld

Prioriteiten

Bedragen x € 1.000
Prioriteit I/S/E Budget / 

Investering
Realisatie Toelichting

Vervangingsinvesteringen meubilair en algemene voorzieningen 
verenigingsgebouwen

I 20 0 Project loopt door in 
2019

3x mercedes benz vito vervangen I 118 118 Afgerond.

Zonnepanelen Gemeentehuis I 190 187 Afgerond.

Tractor new holland tl90a I 36 0 Vervanging is 5 jaar 
doorgeschoven

Onderzoek P & C rapportage voor gemeenteraad E 15 0 Budget overboeken 
naar 2019.

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig


