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Paragraaf bedrijfsvoering 
 
 

 



 

Wat willen we bereiken? 

D.9.01 We borgen de continuïteit en kwaliteit van onze interne en externe 
dienstverlening. 

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

Wat gaan we hiervoor doen? 

9.023 We zorgen voor een goed en bedrijfszeker beheer en tijdige doorontwikkeling van 
onze ICT huishouding. 

Omschrijving (toelichting) 
Hiertoe nemen we de volgende maatregelen: 
  

 We ronden de in 2022 in gang gezette opzet van een crisis- en continuïteitsmanagementplan 
af en starten met de implementatie ervan. Voor de dienstverlening worden veel verschillende 
IT-systemen gebruikt. Bij uitval van één of meerdere systemen kunnen activiteiten worden 
verstoord,  gehinderd of zelfs geheel stil komen te liggen. Dit geldt ook voor verstoringen als 
uitval van personeel of nutsvoorzieningen. Om snel en adequaat op dergelijke verstoringen te 
kunnen reageren is het wenselijk over continuïteitsplannen te beschikken die voldoende 
flexibel en weerbaar zijn om ook bij een  onvoorziene samenloop van omstandigheden 
bruikbaar te zijn 

 We vervangen planmatig en tijdig, binnen de beschikbare budgetten, de onderdelen van onze 
ICT infrastructuur. In verband met uitbreiding van het aantal fte's in de organisatie nemen we 
hiervoor wel structureel € 20.000 extra ICT budget op in de begroting. 

 

9.024 We voeren de uitkomsten van het eind 2020 gehouden verkennend onderzoek 
organisatie ontwikkeling uit. 

Omschrijving (toelichting) 
Om de organisatie toekomstbestendig te laten zijn en blijven voeren we de uitkomsten van een 
integraal verkennend onderzoek uit. Hieruit blijkt wat nodig is gelet op de veelheid van ontwikkelingen 
om ons heen. 
 

9.025 We realiseren in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis 
bezuinigingen op de bedrijfsvoering. 

Omschrijving (toelichting) 
De financiële gevolgen van de coronacrisis nopen ons tot bezuinigingen in 2021 op ook de 
bedrijfsvoering.  Het gaat vooralsnog (eenmalig) tot de volgende bedragen: 
  

 personele inzet organisatie-breed: € 350.000; 
 materiële kosten interne bedrijfsvoering:  € 100.000 (geen inflatiecorrectie € 50.000 en 

daarboven € 50.000 extra bezuiniging). 
  
We realiseren de personele bezuinigingen door het tijdelijk niet invullen van formatie (minder inhuur). 
De materiële bezuinigingen op de interne bedrijfsvoering realiseren we op uitgaven die de directe 
externe dienstverlening zo weinig mogelijk raken. 
 

9.026 We leggen vanaf 2021, ivm nieuwe regelgeving, op een andere wijze 
verantwoording af over de financiële rechtmatigheid op het gebied van baten, lasten en 
balansmutaties. 

Omschrijving (toelichting) 
Tot 2021 beoordeelde en rapporteerde de accountant over de rechtmatigheid aan de raad via het 
accountantsverslag.  
Het is de bedoeling dat door de voortaan rechtstreekse verantwoording van het college, de 
gemeenteraad haar controlerende rol beter kan vervullen. Verder krijgt de organisatie zo meer 
permanent (i.p.v. achteraf) oog voor de rechtmatigheid. 



 

Om dit te bereiken voeren wij op basis van een eind 2020 door de raad vastgesteld normenkader 
(verbijzonderde) interne controles uit op de processen die op de financiële rechtmatigheid van 
toepassing zijn. Hierdoor creëren wij inzicht in de rechtmatigheidsfouten en eventuele 
onduidelijkheden en kunnen we er permanent op inspelen. De rechtmatigheidsverklaring vormt 
onderdeel van de jaarrekening. 
Overigens ontstaat er eerst na het vaststellen van het normenkader door de raad inzicht in de 
hoeveelheid noodzakelijke (verbijzonderde) interne controles en of dit binnen de bestaande formatie 
kan worden gerealiseerd. De accountant houdt een rol mbt de getrouwheid. 
 



 

Prioriteiten 

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ Structureel Nieuw/ Bestaand Jaar Lasten Baten 
Handhaven leefbaarheid, uitbreiding formatie S Nieuw 2021 275.000  
Actualiseren beheerplannen (wegen, openbare verlichting, groen en duingebiedvoorzieningen) E Nieuw 2021 80.000  
Veerse krant (extra edities) S Nieuw 2021 25.000  

 

Investeringen 

Omschrijving investering Nieuw/ bestaand Investerings jaar Investerings bedrag Afschr. 
termijn 
in jaren 

Eenm. Dekking Totale lasten Totale baten 

Oplossen klimaatproblemen MFA Zoutelande Nieuw 2021 120.000 25  6.000  
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's Nieuw 2021 9.680 20  581  
Vervanging machines accommodatiebeheer conform machineplan Nieuw 2021 23.500 10  2.585  
2x Ford transit connect Bestaand 2022 63.360 7 6.336 8.717  
2x Renault Zoe Bestaand 2022 56.287 7 5.629 7.743  
4x Ford transit custom Bestaand 2022 169.828 7 16.983 23.363  
4x Opel Vivaro Bestaand 2022 161.972 7 16.197 22.283  
Toyota Hillux 4x4 Bestaand 2022 47.188 7 4.719 6.492  
Walker maaimachine Bestaand 2022 23.334 5 2.333 4.410  
Aanschaf waterwagen Serooskerke Bestaand 2022 285.000 7  43.564  
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's Nieuw 2022 49.465 20  2.968  
Bus chassis kiepend Bestaand 2023 41.715 7  6.376  
Bus chassis kiepend veegvuil (2x) Bestaand 2023 124.446 7  19.022  
Tractor New Holland Bestaand 2023 62.896 10  6.919  
Vervangen schoonmaakrobot zwembad Bestaand 2023 9.200 4  2.392  
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's Nieuw 2023 44.770 20  2.686  
Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen voor mindervaliden Nieuw 2023 100.000 25  5.000  
Vervanging meubilair en inrichting dorpshuizen en mfa's Nieuw 2024 18.973 20  1.138  
Vervanging machines accommodatiebeheer conform machineplan Nieuw 2024 31.500 10  3.465  
Vervanging aanhangwagen accommodatiebeheer Nieuw 2024 5.226 10  575  
Vervanging aanhangwagen conform materieelplan Nieuw 2024 5.226 10  575  
Vervanging vrachtwagen conform materieelplan Nieuw 2024 171.811 7  26.263  
Vervanging personenauto conform materieelplan Nieuw 2024 27.916 7  4.267  
Vervanging electrische scooters conform materiaalplan Nieuw 2024 6.201 7  12.282  



 

 


