
Paragraaf bedrijfsvoering



Doelstellingen

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening.

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

Maatregelen

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: 01-01-2018 
Gestart

Kwaliteit
De ict omgeving voldeed in de eerste negen maanden van 2019 aan de gestelde 
bedrijfszekerheid eisen. De projecten ipads nieuwe gemeenteraad en pcvervanging 
organisatie zijn binnen de beschikbare budgetten afgerond. Na de recente onderzoeken van 
de rekenkamercommissie naar digitale dienstverlening (2016) en ict-beleid (2017) en de daarin 
opgenomen aanbevelingen heeft het college aan de Raad toegezegd voor de begrotingsraad 
2018 met een actuele beleidsnota te komen op het terrein van 
informatiebeleid/informatievoorziening.  De behandeling van deze beleidsnota staat gepland 
voor de commissie van 22 oktober en de raad van 7 november.

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: 01-01-2018 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.  
In het 4e kwartaal van dit jaar  wordt het onderdeel contractbeheer verder 
geprofessionaliseerd.  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 
contractbeheerzijn ook het beheer van de modelovereenkomsten. en het optimaliseren van het 
gebruik van de ondersteunende applicatie (contractregister).
Tenslotte stellen we in oktober het  inkoopjaarplan (2019) vast en 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. 

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: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
De ondersteuning van Porthos op haar bedrijfsvoeringstaken verloopt conform 
planning/afspraken  en binnen de overheadkostenvergoeding.



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 actualisering 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: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

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 en rapporteren aan de raad over de uitvoering.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

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 betrof dit de omgevingsvergunningen over de periode 2010-2016 en de raadsvergaderingen 
2011-2016.
In 2019 voegen we weer een aantal producten toe aan deze voorziening.
In 2019 is er €45.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

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 2019.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 



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: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

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: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

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: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

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: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 



Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
Actualisatie beheerplan gebouwen E 30
Automatisering (opslag, wifi, hardware etc.) S 25 25 25 25
Digitalisering subsidieprocedure E 75
Fase 2 science in residence S 35 35 35 35
Formatie : basis op orde S 442 482 482 482
Formatie: basis op orde E 135 85
Formatie: werkprogramma S 235 355 355 355
Implementeren WNRA E 30
Informatieveiligheid/privacy S 75 75 75 75
Integriteit S 25 25 25 25
Maaimachine (tbv voetbalvelden) I 31 0 7 7 7
Onderzoek frontoffice E 40
Opleidingsbudget S 75 75 75 75
Vervangingsinvesteringen meubilair en 
algemene voorzieningen verenigingsgebouwen

I 20 0 2 2 2

2x Opel Vivaro I 90 1 13 13
Aanhangwagen Rior unijet 1300 kg I 20 0 2 2
Ford Transit Connect I 38 1 5 5
Tractor New Holland TC40 I 51 1 10 10
Volkswagen transporter I 61 1 9 9
Volkswagen transporter (laadkraan) I 61 1 9 9
VW caddy I 23 0 3
2x Ford transit connect I 63 1
2x Renault Zoe I 56 1
4x Ford transit custom I 170 3
4x Opel Vivaro I 162 2
Toyota Hillux 4x4 I 47 1
Vervangen 2 kleine tractoren (Boomer) I 63 1
Walker maaimachine I 23 0




