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Wat willen we bereiken? 

D.9.01 Continuïteit en kwaliteit in de externe dienstverlening. 

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

 

Wat gaan we daar voor doen? 

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. 

Voor 2020 is overeenkomstig de afspraken met de gemeenteraad een P&C-cyclus 
vastgesteld. 

Portefeuillehouder: Marcel Steketee 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  

Gestart 

 
Kwaliteit 

Voor 2020 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 verliep  geheel conform planning en afspraak met de 
raad. 

 
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 
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Kwaliteit 

Binnen het sociaal domein (wmo/jeugdzorg), het domein  burgerzaken en digitale 
dienstverlening maakten we een begin met het "datagestuurd werken". Een eerste 
rapportage voor het sociaal domein legden we voor aan de gemeenteraad 
(december 2020). We begonnen ook met een traject om de kwaliteit van 
basisgegevens te beoordelen, en de processen die daar invloed op hebben.  We 
ervaren dat datagestuurd werken complex en arbeidsintensief is. Dat komt 
misschien ook door de beginfase waarin we nu zitten. Het is een meerjarig 
traject.  We blijven hierin investeren. 

 
Tijd 

Intern: we leren veel van de eerste ervaringen met het "datagestuurd 
werken".  Denk daarbij ook aan vragen als 'wat willen we weten', welke gegevens 
hebben we nodig en hoe komen we aan die gegevens.  We investeerden vooral tijd 
in het sociaal domein, en in mindere mate in het domein burgerzaken en de 
digitale dienstverlening. Daarnaast kampten we met een personeelswisseling. Die 
wisseling had ook invloed op ons traject waarbij we kijken naar de kwaliteit van de 
basisgegevens en de processen die daar invloed op hebben. Al met al iets 
vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning. 

 
Geld 

 

9.016 We richten de organisatiestructuur verder in en verstevigen deze kwantitatief en 
kwalitatief, in overeenstemming met onze ambities en de doelstellingen. 
Belangrijkste structuuraanpassingen: 

 We geven verdere invulling aan tweehoofdige directie waarin de programma’s en 
projecten geborgd zijn en formaliseren dit. 

 We geven verder vorm aan de cluster governance die gericht is op de borging van 
financiële en juridische control, integriteit, informatiebeveiliging en grip op 
verbonden partijen. 

 De nieuwe Toegang voor WMO en Jeugd integreren we in de afdeling 
Maatschappelijke ontwikkeling. 

  

Versteviging: 

 Upgrade frontoffice. 

 We upgraden het cluster communicatie. 

 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. 
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 We zetten het instrument Strategische Personeelsplanning (SPP) in voor de juiste 
personele bezetting op langere termijn door middel van het houden van een 
‘vlootschouw’.. 

 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. 

Portefeuillehouder: Marcel Steketee 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

We hebben in 2020 de invoering van de Nieuwe Toegang en het verder vormgeven 
van de cluster Governance succesvol afgerond.  Het laatste kwartaal van 2020 
lieten we een verkennend organisatie onderzoek uitvoeren met betrekking tot een 
aantal vraagstukken rond de toekomstbestendigheid van de organisatie. De 
aanbevelingen die dit opleverde werken wij in 2021 verder uit.  In 2020 hebben 
we als onderdeel van de samenwerking met de HZ ("Science in Resicence") 3 
trajecten "fit for the future"/minors opgestart met ten eerste medewerkers uit het 
werkveld Omgevingswet, ten tweede met het DT/MT en ten derde met 
projectleiders met betrekking tot het doorontwikkelen van vaardigheden die horen 
bij de veranderende rol van de (lagere) overheid.  Met het oog op een sluitende 
begroting (negatief beïnvloed door de coronacrisis)  stelden we de benoeming van 
een casusregisseur met een jaar uit en realiseerden we verder op de 
organisatiekosten (salarissen en inhuur) een forse taakstelling. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

9.017 We maken onze digitale archivering duurzaam en stellen de informatie beschikbaar 
aan het publiek. 
We geven verder uitvoering aan het aansluitplan E-depot 2018-2022. Dit betekent voor 
2020 het afronden van de opname in het Zeeuws e-depot van de eerste 2 producten, te 
weten omgevingsvergunningen en raadsvergaderingen, en (de opstart van) de opname 
van 2 andere producten. 

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

Gestart 
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Kwaliteit 

We rondden in het vierde kwartaal grotendeels de overdracht naar het e-depot 
af van de in 2017 en 2018 verleende omgevingsvergunningen. Ook dragen we dit 
jaar de rekenkameronderzoeken uit 2017 en 2018 over.  

De  actualisatie van het verdere aansluitplan e-depot voor 2020/2021 is inmiddels 
bestuurlijk afgerond. 

 
Tijd 

Door hogere eisen dan voorzien aan de metadata (de verplichte gegevens) en de 
scankwaliteit overschrijden we de oorspronkelijke  planning met betrekking tot het 
vullen van het e-depot. Dit hebben we verwerkt in de actualisatie van het 
aansluitplan in het vierde kwartaal. 

 
Geld 

 

9.018 We voeren informatiebeveiliging- en privacy-taken uit overeenkomstig de geldende 
wet- en regelgeving. 
Wat we doen: 

1. We zorgen voor een up-to-date beleid voor informatiebeveiliging en privacy (IP). 

2. Via ENSIA toetsen we jaarlijks de beveiliging van de informatievoorziening en 
rapporteren hierover in de collegeverklaring. 

3. De Functionaris Gegevensbescherming toetst de naleving van de AVG en 
rapporteert hierover aan de portefeuillehouder. 

4. Het verder verhogen van het IP-bewustzijn van de organisatie door onder andere 
interne workshops. 

We starten met de verplichte implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO). 

Portefeuillehouder: Marcel Steketee 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

Gestart 

 
Kwaliteit 

  

We starten met de verplichte implementatie van de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) 
In dit kader: 
-gebruiken we de inmiddels door Governance beschreven bedrijfsprocessen als 
leidraad  
-hebben we zorggedragen voor BIO conforme inrichting van de 5 
informatiesystemen (DigiD, Suwi, Bag. Bgt, Bro)  die binnen de Ensia 
verantwoording extern  
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  worden geaudit en  waarover wij ons via de collegeverklaring verantwoorden   
-voerden we binnen de ENSIA een nieuwe meting voor de BIO uit 
-werkten we diverse BIO normen uit in het tactisch IB beleid dat opnieuw is 
vastgesteld 
-implementeerden we BIO specifieke maatregelen.   

We zorgen voor een up-to-date beleid voor informatiebeveiliging en 
privacy (IP) 
In dit kader: 
-hebben zorggedragen voor een professioneel informatiebeveiligingsbeleid: in ons 
strategisch informatiebeveiligingsbeleid onderschrijven we het belang van een  
 adequate informatiebeveiliging. In ons tactisch beleid geven we weer hoe we onze 
informatiebeveiliging vormgeven 
-maakten we ons strategisch- en tactisch informatiebeveiligingsbeleid  BIO proof 
en zijn we begonnen dit beleid in te bedden in de  bedrijfsprocessen 
-maakten we een begin met de finetuning van het Privacybeleid hetgeen we (in 
verband met herprioritering als gevolg van de coronacrisis) in 2021 willen 
afronden.  

Via ENSIA toetsen we jaarlijks de beveiliging van de 
informatievoorziening en rapporteren hierover in de collegeverklaring 
In dit kader: 
-hebben we de ENSIA Audit over 2019 afgerond;  de goedgekeurde 
collegeverklaring hebben we  ter verantwoording aan de gemeenteraad verstuurd; 
 aandachtspunt bij de audit was de verantwoording voor de Burgerzaken 
aansluiting van Suwinet; dit is aangepast en tijdens de pre-audit over 2020 
akkoord 
 bevonden. 
-hebben we voor de deadline van 31 december 2020 de zelf evaluatie ingediend bij 
ENSIA voor alle onderdelen: informatiebeveiliging inclusief BRP en    
 reisdocumenten en Suwinet, DIGID, BAG, BGT en BRO. 
 
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) toetst de naleving van de AVG 
en rapporteert hierover aan de portefeuillehouder 
De FG overlegde periodiek met de portefeuillehouder (de burgemeester) en 
besprak  dan de lopende en voorbije privacy zaken, en de zaken die vanuit het 
toezichtsplan privacy aandacht nodig hadden.  Waar nodig gaf de FG tussentijds 
gevraagd en ongevraagd advies aan de portefeuillehouder. 
 
Het verder verhogen van het IP-bewustzijn van de organisatie door onder 
andere interne workshops 
We hebben het item informatiebeveiliging permanent op verschillende manieren 
onder de aandacht van medewerkers gebracht. Specifiek informeerden we 
medewerkers in verband met het thuiswerken in de coronaperiode over veilig 
thuiswerken.  

Beheersorganisatie  
We hebben een professionele beheersorganisatie ingericht om een passend niveau 
van beveiliging te realiseren en dit ook te borgen;  we toetsen het niveau van onze 
informatiebeveiliging met interne- en externe audits en met 
"hackers"testen;  we beschikken over een Computer Security Incident Response – 
Team; dit kernteam komt in actie bij ieder (dreigend) beveiligings incident. 

 
Tijd 
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Geld 

 

9.019 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%.  

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

Gestart 

 
Kwaliteit 

In 2020 beheerden we onze ict zodanig dat de systemen meer dan 99,5 % 
beschikbaar waren (ook voor thuiswerk in de coronaperiode). 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

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

 We werken met een inkoopjaarplan. 

 We sturen het inkoopjaarplan in 1e kwartaal 2020 ter informatie aan de raad toe. 

 We voeren de aanbevelingen van het medio 2019 uitgevoerde 
rekenkameronderzoek naar ons inkoop- en aanbestedingsbeleid uit. 

Portefeuillehouder: Marcel Steketee 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

We hebben ook in 2020 een inkoopjaarplan opgesteld en gedeeld met de raad 
om  vervolgens ook de uitvoering daarvan ter hand te nemen. Deels loopt deze 
uitvoering door in 2021. Zo moeten er bijvoorbeeld nog stappen worden gezet met 
betrekking tot de professionaliseringsslag van het contractenregister. Het hiervoor 
oorspronkelijk  in de begroting voorziene budget is in 2020 echter ingezet voor de 
taakstelling organisatie in verband met de gevolgen van de coronacrisis.     
In november 2020 is door het DT/MT een plan van aanpak vastgesteld voor 
verdere professionaliseringsslagen van het operationele deel van het inkoopproces. 
De uitwerking hiervan loopt eveneens door in 2021. 
Met betrekking tot de inkoop van inhuur(krachten) hebben we in 2020 een 
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aanbestedingstraject afgerond zodanig dat een aantal eerdere aandachtspunten 
met betrekking tot de rechtmatigheid op dit gebied zijn opgelost. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

9.021 We zorgen er voor dat het aantal gegronde bezwaarschriften niet toeneemt. 
In 2018 ontving de commissie bezwaarschriften 76 bezwaarschriften (2017: 63 
bezwaarschriften) en bracht zij 58 adviezen (2017: 54 adviezen) uit. In 3 zaken 
adviseerde de commissie tot gegrondverklaring. In 2017 verklaarde de commissie 10 
bezwaarschriften ongegrond, een behoorlijke vermindering. 

Dit niveau houden we vast. 

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

In het jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften staat vermeld dat in 
2020 10 bezwaarschriften gegrond zijn verklaard. Dit zijn er drie minder dan in 
2019. Het aantal te behandelen bezwaarschriften is hetzelfde gebleven namelijk 
115. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

9.022 We zorgen ervoor dat het aantal door de ombudsman gegrond verklaarde klachten 
onder de 5 blijft. 
We spannen ons in om klachten in goed overleg op te lossen in plaats van formeel te 
behandelen. 

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

 

 
Kwaliteit 

In 2020 zijn 19 klachten ontvangen. Drie hiervan betroffen geen klacht in de zin 
van het klachtrecht of zijn doorgezonden aan een ander bestuursorgaan. Van de 
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overgebleven 16 klachten zijn drie klachten buiten behandeling gesteld, 
bijvoorbeeld omdat het om een incident langer dan een jaar geleden ging. Van de 
overige 13 klachten zijn 10 klachten informeel afgehandeld en drie klachten 
formeel behandeld. Van de formele klachten zijn twee klachten ongegrond 
verklaard en één klacht gegrond.  
In slechts 16% van het totale aantal  klachten was dus een formele  behandeling 
nodig en bleek vervolgens  2/3 van de formele behandelde klachten ongegrond. 
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Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023   1000 

2x Opel Vivaro I 90 1 13 13 13    

Aanhangwagen Rior unijet 1300 kg I 20 0 2 2 2    

Ford Transit Connect I 38 1 5 5 5    

Formatie : basis op orde S  40 40 40 40    

Formatie: basis op orde E  85       

Formatie: werkprogramma S  120 120 120 120    

Tractor New Holland TC40 I 51 1 10 10 10    

Volkswagen transporter I 61 1 9 9 9    

Volkswagen transporter (laadkraan) I 61 1 9 9 9    

Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf iPads BOA's met squitmodule E  4       

Uitrusting Toezichthouders - Electrische auto bestickeren en voorzien van blackbox E  2       

Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf electrische auto I 29 0 6 6 6    

Uitrusting Toezichthouders - Exploitatielasten electrische auto S  4 4 4 4    

Verhogen budget tbv aanschaf electrisch voertuig I 10 0 1 1 1    

Auto onderhoud parkeerautomaten (tweedehands) I 15 0 3 3 3    

Auto onderhoud automaten , exploitatielasten S  0 3 3 3    

Auto t.b.v. onderhoud aan parkeerautomaten bestickeren en voorzien van blacbox E  2       

Uitrusting Toezichthouders - Aanschaf Handy's I 20 0 4 4 4    

Aanschaf machine t.b.v. chemievrij onkruidbeheer sportvelden I 25 0 3 3 3    

Aanschaf schrobzuigmachine I 8 0 1 1 1    

Beloningsbeleid S  85 85 85 85    

Formatie gegevensbeheer verhogen van 0,8 naar 1 FTE S  14 14 14 14    

Budget t.b.v. externe ondersteuning voor gebiedsontwikkelingen in voorbereiding in o.a. Aagtekerke en 
Serooskerke 

E  60       

Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - 2 casus regisseurs S  116 152 152 152    

Verbeterplan Dienstverlening Frontoffice en bedrijven - applicatiebeheer Squit S  24 24 24 24    

Juridische kwaliteit - Extra inzet juristen i.v.m. veelprocedeerders S  54 54 54 54    

BAG controles/verwerking (0,5 FTE) S  24 24 24 24    



11 Classificatie: Intern

Ambtelijke capaciteit afdeling maatschappelijke ontwikkeling S  59 59 59 59    

Informatiebeleid - Extra impuls gebruik kritische informatiesystemen E  30       

Ambtelijke capaciteit afdeling ruimtelijke ontwikkeling S  135 180 180 180    

Communicatie - training organisatie S  25 25 25 25    

Handhaven vergunningenstelsel en registratieplicht (0,5 FTE) S  40 40 40 40    

Formatie handhaving kamerverhuurbeleid registratie en vergunningen (0,5 FTE). S  27 27 27 27    

Overheadvergoeding aan samenwerking belastingen verlagen naar 50% door ontvlechting Porthos S  -95 -95 -95 -95    

10% kostenstijging voor  reeds bestaande exploitatiebudgetten door prijsontwikkeling materialen en inhuur S  145 145 145 145    

10% kostenstijging voor  reeds bestaande investeringen door prijsontwikkeling materialen en inhuur I 136 2 7 7 7    

Kostenstijging door prijsontwikkeling brandstof S  25 25 25 25    

25% stijging door o.a. belastingmaatregelen S  50 50 50 50    

VW caddy I 23  0 3 3    

2x Ford transit connect I 63   1 9    

2x Renault Zoe I 56   1 8    

4x Ford transit custom I 170   3 24    

4x Opel Vivaro I 162   2 23    

Toyota Hillux 4x4 I 47   1 7    

Vervangen 2 kleine tractoren (Boomer) I 63   1 7    

Walker maaimachine I 23   0 5    

Aanschaf waterwagen Serooskerke I 285   4 45    

Aanhangwagen I 7    0    

Bus chassis kiepend I 42    1    

Opel corsa electrisch I 29    0    

Bus chassis kiepend veegvuil (2x) I 124    2    

Tractor New Holland I 63    1    

Schoonmaakrobot zwembad I 9    0    
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