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Paragraaf bedrijfsvoering 
 
 

 



 

Wat hebben we bereikt? 

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening. 

Hiervoor is een goede bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal noodzakelijk. 
 

 
Stand van zaken 
De bedrijfsvoering en inzet van mensen, geld, ICT en materiaal verliep in 2019 zodanig dat de 
continuïteit en kwaliteit van de externe dienstverlening voldoende gewaarborgd was. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

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: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De ict omgeving voldeed in 2019 aan de gestelde bedrijfszekerheid eisen.  De geplande ict 
projecten zijn uitgevoerd. Het project vervanging telefoonvoorziening hebben we in het eerste 
kwartaal opgestart maar ronden we eerst begin 2020 af.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

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.   
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We professionaliseerden door:  
• een goed contractbeheer met goed gebruik van een contractregister en centraal beheer 
hiervan.  
Dit is operationeel. "Oude" overeenkomsten moeten nog  in 2020 per afdeling verwerkt en 
opgenomen in het register.  
• opstart verfijning operationeel inkoopproces.  
Eindresultaat  wordt in juni 2020 opgeleverd.  
• de raad  jaarlijks te informeren over inkoopactiviteiten door middel van een inkoopjaarplan.  
Jaarplan 2019 werd in het 1e kwartaal met de raad gedeeld en dat van 2020 zenden we 
wederom in het eerste kwartaal van 2020 aan de raad toe.  
•het intensiveren van de (informele) netwerksamenwerking met andere overheden in de regio.   
In november 2019 heeft de inkoopsamenwerking samen met Bouwend Zeeland een 
innovatiebijeenkomst georganiseerd voor infra aannemers en onze collega’s die in de infra 
werken. Met Bouwend Zeeland is een pilot in voorbereiding gezet voor innovatief aanbesteden 
in deze markt en regio.  
In 2019 bracht de rekenkamer haar rapport nav haar onderzoek naar ons inkoop- en 
aanbestedingsbeleid uit.  Dit rapport bevestigt dat we terzake een goede koers voeren. In 
september heeft de raad het college de opdracht gegeven de aanbevelingen van het 
rekenkamer onderzoek uit te voeren, het plan van aanpak daartoe hebben we in december met 
de raad gedeeld en in uitvoering genomen. 



 

 
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. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De ondersteuning van Porthos op haar bedrijfsvoeringstaken verliep in 2019 conform planning 
en afspraken en qua kosten binnen de genormeerde vergoedingen van de deelnemende 
gemeenten. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.008 We richten de organisatiestructuur opnieuw in en verstevigen deze kwantitatief en 
kwalitatief, in overeenstemming met onze ambities en de doelstellingen. 

Belangrijkste structuuraanpassingen: 
- We geven invulling aan tweehoofdige directie waarin de programma’s en projecten geborgd zijn. 
- We geven vorm aan een unit control die gericht is op de borging van financiële- en juridische control, 
integriteit, informatiebeveiliging en grip op verbonden partijen. 
- Een procesbegeleider voor complexe klantprocessen. 
Voor deze structuuraanpassingen hebben we in de begroting € 245.000 opgenomen. 
Versteviging: 
- Upgrade frontoffice.  
- Visie en uitvoeringsprogramma dienstverlening.  
- We actualiseren het HR-beleid, na kaderstelling door de raad, waarbij we invulling geven aan een 
gezonde balans tussen eigen personeel en inhuur. 
- We geven de raad via de P&C-cyclus in een afzonderlijk overzicht inzicht in de kosten van eigen 
personeel en inhuur.  
- We zetten het instrument Strategische Personeelsplanning (SPP) in voor de juiste personele 
bezetting op langere termijn. 
- We voeren het vastgestelde ‘opleidingsbeleid 2017 e.v.’ verder uit, met toevoeging van het 
opleidingstraject voor de invulling van de 1-loketfunctie. 
- We zetten de samenwerking met de Hogeschool Zeeland onder de naam Science in Residence op 
het gebied van opleiden voort. We werken samen met HZ-studenten en de lokale samenleving aan 
vernieuwing. 
Voor deze versteviging hebben we in de begroting 2019 € 165.000 aan extra middelen opgenomen. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We hebben een tweede directeur (met het oog op programma's en projecten) benoemd 
en gaven vorm aan een unit Governance die zich richt op de borging van financiële- en 
juridische control,  integriteit, informatiebeveiliging en grip op verbonden partijen. Ook 
concretiseerden we (vooralsnog voor 2 jaar) de functie van procesbegeleider bijzonder 
klantproces. Verder hebben we diverse zaken in gang gezet ter versteviging van de organisatie 
in kwaliteit uiteenlopend van een onderzoek naar onze publieksdienstverlening en 
dienstverlening aan ondernemers, actualisatie HRbeleid, uitvoering opleidingsprogramma en 
voortzetting van onze samenwerking met de Hogeschool Zeeland.  We anticipeerden op de 
gevolgen van de invoering Omgevingswet en (ivm de ontvlechting van Porthos) het in eigen 
beheer gaan doen van de huidige Porthostaken.  
Na kaderstelling door de raad gaven we invulling aan een gezonde balans tussen eigen 
personeel en inhuur en rapporteerden we hierover aan de raad via de p&c cyclus.  We zetten 
het instrument strategische personeelsplanning in voor de juiste personele bezetting op de 



 

langere termijn.  
We implementeerden nieuwe wet- en regelgeving zoals de Wnra en cao-gemeenten. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.009 We voeren een gedegen financieel beleid met een planning en control cyclus zoals 
afgesproken met de gemeenteraad. 

We leggen financieel beleid vast in de begroting, rapporteren tussentijds over de uitvoering en leggen 
verantwoording af in het jaarverslag. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Voor 2019 is een planning & control-cyclus opgesteld. Op basis van deze planning zijn de 
kaderbrief, begroting, bestuursrapportages en het jaarverslag aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

 
Tijd 
De planning en control cyclus verloopt geheel conform planning en afspraak met de raad. 

 
Geld 
 

9.010 We maken onze digitale archivering duurzaam en stellen de informatie beschikbaar 
aan het publiek. 

In 2018 startten we met de toevoeging van onderdelen aan de Zeeuwse e-Depotvoorziening. Deze 
voorziening zorgt voor het langdurig toegankelijk houden van ons digitaal archief. Er is een 
aansluitplan voor de jaren 2018-2022. We maken deze informatie via internet toegankelijk voor het 
publiek 
In 2018 zijn we gestart met de omgevingsvergunningen over de periode 2010-2016 en de 
raadsvergaderingen 2011-2016. 
In 2019 is er €45.000 beschikbaar. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We werkten hard aan het overbrengen van de omgevingsvergunningen naar het e-depot.  Aan 
de ene kant hebben we daarbij te maken met technische uitdagingen door diverse 
koppelingen. Aan de andere kant blijkt ook dat de fysieke dossiers een extra kwaliteitsslag 
behoeven met het oog op de duurzame digitale opslag.   
Na de startfase van het project hebben we een tweetal audits uit laten voeren: een extern 
onderzoek naar de kwaliteit van de gescande dossiers en een interne audit naar het 
vervangingsproces. Dat heeft geleid tot het aanpassen van enkele randvoorwaarden, zoals de 
vervanging van scanapparatuur en een bijstelling van het proces.  

 
Tijd 
Door het uitvoeren van een extra onderzoek naar de kwaliteit van de gescande dossiers en 
een interne audit naar de kwaliteit  het vervangingsproces loopt de uitvoering vertraging op. 
Omdat het vervangingsproces onomkeerbaar is en we de kwaliteit belangrijk vinden, kozen we 
hier bewust voor. 

 
Geld 
 

9.011 We gebruiken bestuurs- en management informatie om besluitvorming en 
dienstverlening te verbeteren: 'datagestuurd werken'. 

We beschikken over heel veel (basis)gegevens en informatiebronnen. Wat gaan we doen: 
  1. (Basis)gegevens in kritische informatiesystemen controleren en waar mogelijk verbeteren. 
  2. De informatie "op maat" beschikbaar stellen voor bestuur en medewerkers. 
Dit is een traject van meerdere jaren. Hiermee werken we met correcte en actuele data, waardoor we 
onze besluitvorming en dienstverlening verbeteren. 
Evaluatie 4e kwartaal 2020. 



 

Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Binnen het sociaal domein (wmo/jeugdzorg) en burgerzaken maakten we een begin met het 
"datagestuurd werken". Daarnaast startten we met een traject om de kwaliteit van 
basisgegevens te beoordelen. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.012 We verminderen het aantal bezwaarschriften dat we gegrond verklaren. 

In 2017 behandelde de commissie bezwaarschriften 66 bezwaarschriften waarvan zij er 10 gegrond 
verklaarde. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
In 2019 behandelde de bezwaarschriftencommissie 63 bezwaarschriften, waarvan zij er 13 
geheel of gedeeltelijk gegrond verklaarde. Een nadere analyse staat in het jaarverslag 
commissie bezwaar dat we in het eerste kwartaal 2020 aan de raad aanbieden. Uit de analyse 
blijkt overall een positief beeld. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.013 We verminderen het aantal klachten dat de klachtencommissie behandelt en het 
aantal klachten dat we gegrond verklaren. 

In 2017 behandelde de klachtencommissie 36 klachten waarvan zij er 2 gegrond verklaarde. 
Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
In 2019 behandelde de klachtencommissie 9 klachten waarvan zij er 6 geheel of gedeeltelijk 
gegrond verklaarde. Een nadere analyse staat in het jaarverslag klachtencommissie dat we in 
het eerste kwartaal 2020 aan de raad aanbieden. Deze analyse gaat o.a. in op de incidentele 
invloed van het laatste porthosjaar op deze cijfers en geeft overall verder een positief beeld.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

9.014 We ontvlechten de samenwerking Porthos die op 31 december 2019 ophoudt te 
bestaan. 

Als gastgemeente zorgen we voor de ontvlechting van Porthos. We doen dit aan de hand van een 
ontvlechtingsplan en binnen de met de twee anderen partijen af te spreken kosten. 
Portefeuillehouder: Bert van Halderen 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De  ontvlechting van Porthos verliep in 2019 volgens  planning en conform  de door de 
deelnemende  gemeenten getekende ontvlechtingsovereenkomst. We ronden de 
ontvlechting in de eerste helft van 2020 definitief af. Per 1-1-2020 konden de deelnemende 
gemeenten dankzij de tot dan toe goed verlopen ontvlechting een goede eigen nieuwe start op 
dit terrein maken.    

 
Tijd 
 



 

 
Geld 
 

9.015 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende 
wet- en regelgeving. 

Wat we doen: 
1. We toetsen de beveiliging van de informatievoorziening jaarlijks en rapporteren hierover in de 
collegeverklaring  
2. Informatiebeveiliger aanstellen. 
3. Vergroten van het I-bewust zijn van de organisatie 
In 2019 is hiervoor € 75.000 structureel in de begroting opgenomen. 
Portefeuillehouder: Marcel Steketee 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
 CISO en Governance 
We hebben de functie van CISO (Concern Information Security Officer) in het tweede 
kwartaal  ingevuld.  Deze functionaris opereert vanuit de ook in 2019 opgestarte cluster 
Governance.  De privacy officer (PO) maakt geen deel uit van de cluster Governance maar 
wordt wel betrokken bij de onderwerpen die zowel informatiebeveiliging als privacy raken. Zo 
nodig wordt ook de Functionaris Gegevensbescherming hierbij betrokken. Bijvoorbeeld bij een 
datalek met grote impact.  
BIO 
Binnen de cluster Governance is in 2019 gestart met het voorbereiden van de organisatie op 
de BIO (Basisrichtlijn Informatiebeveiliging Overheden). In 2020 rollen we de BIO 
implementatie uit.   
Verantwoording 
De cluster Governance rapporteert  ieder kwartaal over de voortgang van het jaarplan 
informatiebeveiliging (inclusief privacy) en jaarlijks over de afhandeling van opgetreden 
informatiebeveiligingsincidenten.  
Via de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) verantwoorden wij ons verticaal 
aan de ministeries. De verantwoording over 2018 via de collegeverklaring is afgerond en door 
de controlerende instanties goedgekeurd. De ENSIA verantwoording over 2019 loopt op 
schema.  
 i-Bewustzijn 
Via intranet en binnen gerichte campagnes besteden we continu aandacht aan het i-bewustzijn 
van de organisatie. Hierbij plaatsen we o.a. actuele incidenten elders in een Veerse context.  
 Incidentbeheer 
Het domein informatiebeveiliging werkt nauw samen met de PO (privacy officer). De CISO en 
de PO vormen samen met de teamleider Governance het kernteam binnen het CSIRT 
(Computer Security incident Response Team). Bij een (mogelijk) Informatiebeveiligingsincident 
en/of datalek bepalen zij of er opgeschaald moet worden of dat het incident in klein comité kan 
worden afgehandeld.  
 Voortrekkersrol 
Veere scoorde in 2019 hoog binnen de onderzoeken die zich richten op het gebruik van open 
standaarden. Het hoog scoren op dit soort lijstjes is geen doelstelling van ons 
informatiebeveiligingsbeleid maar eerder gevolg van een proces van continue verbetering op 
het domein informatiebeveiliging.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

Overzicht inhuur 2019 

Gemeente Veere 2017 2018 2019 2020 

Berekening Inhuur-% tov 
loonkosten  Realisatie Realisatie Realisatie Begroting 



 

Loonkosten medewerkers in 
dienst  

            10.36
0 

            11.30
0 

            12.08
5 

            13.76
7 

Inhuur         

- Vanuit P3              804              768           1.112           1.520 

- Overige, afdelingen            1.400              916           1.092              886 

- Overige, projecten                   43
8 

                  49
9 

                  40
5 

                  12
2 

Totale inhuur            2.642           2.183           2.609           2.528 

Inhuur in % van de 
loonkosten  25,5% 19,3% 21,6% 18,4% 

Bedragen x € 1.000         



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting  

Actualisatie beheerplan gebouwen E 30 17 Restant valt vrij in 2019.  

Automatisering (opslag, wifi, hardware etc.) S 25 25 Budget gerealiseerd in 2019  

Digitalisering subsidieprocedure E 75 0 Budget overboeken naar 2020  

Fase 2 science in residence S 35 35 Budget gerealiseerd in 2019  

Formatie : basis op orde S 442 442 Budget gerealiseerd in 2019  

Formatie: basis op orde E 135 135 Budget gerealiseerd in 2019  

Formatie: werkprogramma S 235 235 Budget gerealiseerd in 2019  

Implementeren WNRA E 30 39 Budget gerealiseerd in 2019  

Informatieveiligheid/privacy S 75 75 Budget gerealiseerd in 2019  

Integriteit S 25 25 Budget gerealiseerd in 2019  

Maaimachine (tbv voetbalvelden) I 31 28 Investering viel lager uit.  

Onderzoek frontoffice E 40 14 Budget overboeken naar 2020.  

Opleidingsbudget S 75 75 Budget gerealiseerd in 2019  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      


