
Paragraaf bedrijfsvoering



Doelstellingen

D.9.01 De continuïteit en kwaliteit van een excellente dienstverlening zijn gewaarborgd.

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering noodzakelijk.

Maatregelen

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 
Niet gestart

9.002 We zorgen voor een bedrijfszekere en toekomstgerichte ICT-omgeving.

We voorzien de nieuwe gemeenteraad van nieuwe iPads. Hiervoor is een budget van € 40.000 nodig.
We ronden de pc-vervanging op alle werkplekken in het gemeentehuis in het eerste kwartaal af.
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%. 
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

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 
Niet gestart

9.004 Onze inkopen en aanbestedingen doen we rechtmatig en professioneel volgens ons 
inkoop- en aanbestedingsbeleid.

We professionaliseren door:



 een goed contractbeheer met goed gebruik van een contractregister en centraal beheer 
hiervan.

 het invoeren van een inkoopjaarplan.
 het intensiveren van de (informele) netwerksamenwerking met andere overheden in de 

regio.  
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

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: Waverijn Ron
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

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.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

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.  

Maatregelen

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
Voor de Couburg maken we een plan voor vervanging van een deel van het meubilair. Dit 
combineren we met upgrading interieur.  

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021

Vervangingsinvesteringen meubilair en 
algemene voorzieningen I 20 0 2 2 2



verenigingsgebouwen 

3x mercedes benz vito vervangen I 96 1 15 15 15

Zonnepanelen Gemeentehuis I 167 3 14 14 14

Tractor new holland tl90a I 36 1 4 4 4

Vervangingsinvesteringen meubilair en 
algemene voorzieningen 
verenigingsgebouwen 

I 20  0 2 2

Tractor new holland ts 5030 I 47  1 5 5

Maaimachine (tbv voetbalvelden) I 28  0 7 7

Vervangen veegmachine I 122  2 26 26

2x Opel Vivaro I 70   1 11

Volkswagen transporter I 49   1 8

Volkswagen transporter (laadkraan) I 49   1 8

Tractor New Holland TC40 I 38   1 8

Vervangen 2 kleine tractoren (Boomer) I 55    1

Onderzoek P & C rapportage voor 
gemeenteraad E  15    

Bedragen x € 1.000




