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Inleiding
Voor u ligt de kadernota 2019. In deze kadernota worden de algemene (technische) uitgangspunten vastgesteld zoals deze
worden gehanteerd bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2019. Daarnaast krijgt u ook het (meerjarig)
financieel perspectief gepresenteerd. In het financieel perspectief is de maartcirculaire 2018 verwerkt.
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Algemene technische uitgangspunten
Voorgesteld wordt bij de samenstelling van de Programmabegroting 2019-2022 de navolgende algemene uitgangspunten te
hanteren:

IJkpunt
De programmabegroting 2019-2022 wordt opgesteld op basis van het tot en met de kadernota 2019 vastgestelde beleid c.q.
meegenomen ontwikkelingen met inbegrip van de nieuwe geld kostende voorstellen, waartoe in het kader van de integrale
afweging bij de besluitvorming rondom de kadernota 2019 is besloten.

Materieel sluitende begroting
Het streven (op basis van het College Resultaten Plan; CRP) is een structureel materieel sluitende meerjarenbegroting voor
tenminste de eerste twee jaarschijven (i.c. 2019 en 2020).

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
De programmabegroting 2019-2022 wordt opgesteld conform de wet- en regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV).

Aantal inwoners
Mede op basis van de bevolkingsprognose Gelderland 2016, door Provincie verstrekte prognose inwonersaantallen en
aantal huishoudens en onze eigen inzichten wordt voor de begroting 2019-2022 uitgegaan van de navolgende aantallen
inwoners:

Werkelijke stand

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

11.341

11.141

11.135

11.091

11.050

Waarvan jonger dan 20 jaar

2.346

2.350

2.300

2.200

2.100

Waarvan ouder dan 64 jaar

2.579

2.700

2.750

2.850

2.950

1-1-2018
Totaal aantal inwoners per 1-1

De bevolkingsprognose Gelderland 2014 loopt tot en met 2034.
De verwachting is dat:
-

de bevolkingsomvang van Gelderland minder hard zal groeien dan in de vorige prognose voorspeld werd;

-

de natuurlijke aanwas (geboortes minus sterfte) voor het eerst negatief zal zijn;

-

rond 2019 voor het eerst 1 op 5 Gelderlanders 65 jaar of ouder is.

Aantal huishoudens
Voor de raming van het aantal huishoudens hebben wij ons gebaseerd op de door de Provincie verstrekte gegevens van
Primos (bron: Primos 2012 plus Trend).

Werkelijke stand

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

5.310

5.310

5.320

5.320

1-1-2018
Aantal huishoudens

5.121

Onvoorzien
De post onvoorzien wordt gesteld op een vast bedrag van € 15.000.
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Rentepercentages
In de begroting 2019 worden mede op basis van de actuele rentetarieven van de BNG (april 2018) de navolgende
rentepercentages gehanteerd:
Financieringstekort (rentelast kasgeld 1 maand)

0,05 %

Financieringsoverschot (rentebaat deposito 1 maand)

0,00 %

Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente)

0,00 %

Rente lang geld (lang geld gelijk 25 jaar)

1,66 %

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting 2019-2022 geraamd op basis van de meicirculaire
2018.

Algemene inflatiecorrectie
Ten aanzien van de in de begroting 2019 op te nemen ramingen wordt ten opzichte van de actuele ramingen 2018
uitgegaan van een algemene inflatiecorrectie van 2,30%. Dit inflatiecorrectiepercentage is gebaseerd op de Centraal
Economisch Plan 2018 “Economie op stoom” (maart 2018) van het Centraal Plan Bureau (CPB). Voorgesteld wordt in de
begroting 2019-2022 een inflatiecorrectiepercentage op zowel de uitgaven als de inkomsten van 2,30% toe te passen op de
inkomsten.
Hierbij kan worden afgeweken wanneer op basis van contracten of wetgeving een ander percentage is bepaald.

Belastingopbrengsten
Bij de raming van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen wordt, m.u.v. de rioolrechten, de precario op ondergrondse
kabels en leidingen en toeristenbelasting, rekening gehouden met een algemene inflatiecorrectie van 2,30%. De opbrengst
van de rioolrechten wordt gebaseerd op het Watertakenplan Olburgen 2018-2022. De precario op kabels en leidingen mag
wettelijk niet worden verhoogd en blijft gebaseerd op het tarief 2016. Het laatste jaar waarop deze precario mag worden
geheven is 2021.
De toeristenbelasting wordt niet jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage. De jaarlijkse inflatiecorrecties worden
opgeteld tot een totaal van € 0,05. Zodra dit totaal is bereikt wordt de toeristenbelasting vanaf dat jaar structureel verhoogd
met het tarief van € 0,05.

Salarislasten eigen personeel
Op basis van het Centraal Economisch Plan 2018 “Economie op stoom” (maart 2018) wordt de contractloonontwikkeling
voor de overheid geraamd op 2,30% plus 0,90% voor pensioenpremies, samen 3,20%. Voorgesteld wordt om rekening te
houden met 3,20% loonkostenstijging bij het opstellen van de begroting 2019.
Constante prijzen
De meerjarenramingen 2019-2022 worden gebaseerd op basis van het prijspeil per 1 januari 2019 in constante prijzen.
Kapitaallasten nieuwe investeringen
Bij de berekening van de kapitaallasten van nieuwe investeringen wordt voor wat betreft de rentecomponent uitgegaan van
de begrote marktrente van lang geld te weten 1,66%. De afschrijvingslast wordt op basis van artikel 6 van de financiële
verordening bepaald en begroot met ingang van het dienstjaar volgend op het jaar waarin de investering gerealiseerd wordt.
In de eerste jaarschijf (jaar van realisatie) wordt bij de bepaling van het renteomslag–percentage een half jaar rente
geraamd.
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Aantal bijstandsuitkeringen
Het aantal bijstandsuitkeringen (maatstaf algemene uitkering) houdt rekening met de verlaging van het aantal uitkeringen
zoals deze worden aangegeven in het plan van aanpak BUIG. Met de volgende aantallen wordt de komende jaren rekening
gehouden voor de berekening van de algemene uitkering:

2019

2020

2021

2022

260

250

240

230

22

22

22

22

3

3

3

3

285

275

265

255

Bijstandsontvangers
IOAW/IOAZ
BBZ
Totaal*
* Deze aantallen zijn exclusief partners
Subsidies en inkomensoverdrachten

In het BBV wordt nader onderscheid gemaakt tussen subsidies en inkomensoverdrachten. De subsidies en
inkomensoverdrachten voor 2019 worden geraamd op basis van het niveau van 2018, vermeerderd met het
inflatiepercentage. De afgelopen drie jaar zijn de subsidiebedragen bevroren op basis van besluitvorming bij de
Kadernota 2015.

Stortingen in voorzieningen
De stortingen in de voorzieningen worden gebaseerd op de meest actuele beheersplannen, waarbij de dotatie aan de
voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering is gebaseerd op het Watertakenplan Olburgen 2018-2022.

Saldering reserves
De dotatie en onttrekking van enkele bestemmingsreserves gebeurt op begrotingsbasis budgettair neutraal (dotatie gelijk
aan onttrekking) of op basis van een realistische planning (bestemmingsreserve kapitaallasten). Op rekeningbasis wordt op
basis van het werkelijke saldo gedoteerd, dan wel onttrokken.
Het gaat hierbij om de volgende bestemmingsreserves:
-

bestemmingsreserve verkiezingen;

-

bestemmingsreserve gladheidsbestrijding;

-

bestemmingsreserve opleidingen personeel;

-

bestemmingsreserve kapitaallasten.

Toerekening apparaatslasten en urenverdeling
Apparaatslasten worden toegerekend aan producten en aan te activeren investeringen. Uren worden dus niet toegerekend
aan voorzieningen. Dit is een wijziging t.o.v. vorige jaren waarin uren niet werden toegerekend aan te activeren
investeringen. Op basis van een wijziging in de wet- en regelgeving (BBV) moeten salariskosten nu wel worden
toegerekend aan te activeren investeringen.
De urenverdeling zal in de begroting 2019-2022 worden verwerkt op basis van de meest actuele plannen.

Dividend
Het dividend wordt geraamd op basis van 90% van het gemiddelde gerealiseerde dividend van de afgelopen 5 jaar.
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Financieel perspectief
Om uw Raad een actueel beeld te geven van de financiële positie wordt bij de Kadernota het financiële perspectief
geactualiseerd. Dit perspectief geeft een beeld van de uitgangspositie bij het opstellen van de (primitieve) begroting 20182021.

FINANCIEEL PERSPECTIEF 2019-2022
2019

2020

2021

2022

Formeel saldo Najaarsnota 2017
Wijzigingen na de najaarsnota:
Omschrijving begrotingswijziging…

- 331.443

- 200.828

- 152.500

- 466.522

Formeel saldo tot de Kadernota 2019

- 331.443

- 200.828

- 152.500

- 466.522

347.553

605.679

788.035

1.052.707

16.110

404.851

635.535

586.185

- 95.000
- 198.050

- 95.000
- 198.050

- 198.050

- 198.050

- 276.940

111.801

437.485

388.135

2019

2020

2021

2022

Materieel saldo Najaarsnota 2017
Wijzigingen na de najaarsnota:
Omschrijving begrotingswijziging…

- 144.123

- 147.828

- 187.594

- 365.594

Materieel saldo tot de Kadernota 2019

- 144.123

- 147.828

- 187.594

- 365.594

347.553

605.679

788.035

1.052.707

- 198.050

- 198.050

- 198.050

- 198.050

5.380

259.801

402.391

489.063

2019

2020

2021

2022

8.436.480

8.331.480

8.321.480

8.321.480

105.000

10.000

8.331.480

8.321.480

8.321.480

8.321.480

Externe effecten en nieuw beleid
Maartcirculaire 2018
Meicirculaire 2018
Formeel saldo exclusief nieuw beleid
Nieuw beleid incidenteel
Nieuw beleid structureel
Formeel saldo inclusief nieuw beleid

Externe effecten en nieuw beleid
Maartcirculaire 2018
Meicirculaire 2018
Nieuw beleid structureel
Materieel saldo inclusief nieuw beleid

Stand algemene reserve per 1-1
Mutaties
Dekking incidentele lasten uit algemene reserve
Stand algemene reserve inclusief incidenteel nieuw
beleid
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Algemene reserve
Op basis van de meest actuele inschatting is onderstaand overzicht opgesteld. Hierin is geen rekening gehouden met de
resultaatbestemming 2017, alle verplichtingen die door de Raad zijn vastgesteld en met de voorstellen in deze kadernota.

ALGEMENE RESERVE
Beginstand

2018

2019

2020

9.314

8.436

8.331

-132

-95

Toevoegingen:

Onttrekkingen:
Verplichtingen op basis van tussentijdse rapportages en/of
separate raadsbesluiten:
Voorbereidingskosten Ecopark IJssel Valley (conform
besluitvorming 20-04-2017)
Dekking aanleg mantelbuizen glasvezel
(conform raadsbesluit 24-05-2017)
Dekking mogelijke frictiekosten transformatie Presikhaaf
bedrijven (conform raadsbesluit 29-07-2017)

-500

Dekking inkomsten OZB 2018
(conform amendement Kadernota 2018)

-200

Dekking budget Natuur en Milieu Educatie
(conform amendement Kadernota 2018)

-10

Dekking budget Young Leaders
(conform amendement Kadernota 2018)

-10

Eindstand

8.436

Bedragen x € 1.000

8
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-10

-10

8.331

8.321

Jaarlast 2022

Jaarlast 2021

Jaarlast 2020

Jaarlast 2019
85.000

85.000

0

2

A

38.050

38.050

38.050

38.050 S

5

A

10.000

10.000

10.000

10.000 S

2

A

10.000

10.000

0

5

A

115.000

115.000

115.000

115.000 S

1

A

35.000

35.000

35.000

35.000 S

293.050

293.050

198.050

3) Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
(MT)
4) Onkruidbestrijding op verhardingen
(SO)
5) Privacy en informatiebeveiliging
(IZ)
6) Formatie uitbreiding wethouders
(BMA)
Totaal Nieuw beleid Kadernota 2019

Kadernota 2019 Gemeente Doesburg

S/I

A

Termijn

Prioriteit

2

Nieuw beleid Kadernota 2019
1) Uitbesteed openbaar groen
(SO)
2) Dienstverleningsovereenkomst met de
Omgevingsdienst Regio Arnhem
(SO)

9

Jaar van uitvoering

Programma

Omschrijving voorstel
(team)

Bedrag investering

Overzicht nieuwe beleidsvoorstellen

0

0

198.050

I

I

Bijlagen
Bijlage 1: Nieuwe beleidsvoorstellen
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Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging Kadernota 2019 / Begroting 2019-2022
(uiterlijk inleveren vrijdag 20 april 2018)
Onderwerp:

Uitbesteed openbaar groen

Contactpersoon en team:

M. Groot Kormelink, Stadsontwikkeling

Afkomstig uit:

Samenwerkingsovereenkomst Buitenruimte met Circulus-Berkel, onderdeel Groen

Gewenst SMART
geformuleerd resultaat /
doel:

De gemeenteraad heeft in 2013 het ‘Groenstructuurplan Doesburg’ vastgesteld.
Hierin is vastgesteld wat de beeldkwaliteit van het openbaar groen in onze gemeente
moet zijn. Conform dit groenstructuurplan is een beheerplan opgesteld.

Argumenten:

In de afgelopen jaren hebben vele wisselingen in de uitbesteding van het openbaar
groen (2014/2015 Presikhaaf/Monsdal en vervolgens vanaf 2016 Circulus Berkel)
plaatsgevonden. Benodigde budgetten werden hierbij veelal incidenteel geraamd. Dit
heeft voor een onrustig begrotingsbeeld gezorgd.
Aan de hand van het (nieuwe) beheersysteem zijn alle hoeveelheden opnieuw
doorgerekend aan de hand van de meest actuele areaalgegevens. Dit is vertaald in
een geactualiseerd (beeld)bestek, dat als basis dient voor de
samenwerkingsovereenkomst met Circulus Berkel.

Prioriteit (A/B/C):

A

Raadsprogramma:

Buitenruimte

Taakveld:

5.7 Openbaar groen en recreatie, 1312 openbaar groen: uitbestedingen
5.7 Openbaar groen en recreatie, 1176 verwerkingskosten

Prioriteit A: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item).
Prioriteit B: Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar.
Prioriteit C: Lage prioriteit / wens.
Benodigde financiële middelen:
In de investeringssfeer:
Hoogte investeringsbedrag (excl. BTW):
Vervangingsinvestering (Ja / Nee):
Afschrijvingstermijn:
In de exploitatiesfeer:
Benodigd exploitatiebudget:
Incidenteel of structureel:

€ 85.000
Structureel

Toelichting: In 2017 was in de begroting voor het uitbesteed groen een bedrag opgenomen van € 255.000, het
benodigde bedrag was € 310.000. In de najaarsnota 2017 is voor de jaren 2017 en 2018 een budget
van € 55.000 door de raad beschikbaar gesteld. We hebben toen aangegeven dat we het definitief
benodigde budget structureel vragen bij de kadernota 2019.
Aan de hand van de doorrekeningen hebben we structureel een aanvullend budget nodig van
€ 70.000 per jaar om het openbaar groen te onderhouden zoals is vastgesteld in het
‘Groenstructuurplan’ en € 15.000 voor de verwerkingskosten van de afvalstromen uit de openbare
ruimte. Hiermee komt het totaal benodigde bedrag voor uitbesteed onderhoud openbaar groen op
€ 340.000 per jaar. In het budget is rekening gehouden met onder andere de continuering van de
schapenbegrazing, de rozenplantsoenen op de Kraakselaan en de uitbreiding van het areaal met de
locatie Den Helder.
Met dit bedrag kan structureel invulling worden gegeven aan de overeenkomst met Circulus Berkel.
Als het bedrag niet wordt bijgeraamd, dient de overeenkomst met Circulus Berkel te worden herzien.
Dit heeft gevolgen voor het onderhoudsniveau en de vastgestelde beeldkwaliteit.
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Inleverdatum:

Paraaf manager:
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20 april 2018

Paraaf portefeuillehouder:

Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging Kadernota 2019 / Begroting 2019-2022
(uiterlijk inleveren vrijdag 20 april 2018)
Onderwerp:

Dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Regio Arnhem

Contactpersoon en team:

M. Groot Kormelink, Stadsontwikkeling

Afkomstig uit:

Dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Regio Arnhem

Gewenst SMART
geformuleerd resultaat /
doel:

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert voor de gemeente Doesburg alle
Wet milieubeheertaken uit m.b.t. vergunningverlening, toezicht, handhaving en
advisering. Hiervoor wordt jaarlijks een werkprogramma vastgesteld tussen de
gemeente en de ODRA. Voor het werkprogramma 2018 en verder is structureel een
aanvullend budget nodig van € 38.050.

Argumenten:

Het toepassen van de vastgestelde risico-analyse en nalevingsstrategie bij
inrichtingen heeft geleid tot meer controles dan vroeger werden uitgevoerd. Door de
aantrekkende economie moet de ODRA meer meldingen van bedrijven behandelen
en worden er meer adviezen gevraagd. Daarnaast zijn de kengetallen voor het
uitvoeren van bepaalde categorieën milieucontroles naar boven bijgesteld en is het
uurtarief verhoogd van € 77,85 in 2017 naar € 80,60 in 2018. De combinatie van
deze ontwikkelingen heeft geleid tot een dekkingstekort van € 38.050.

Prioriteit (A/B/C):

A

Raadsprogramma:

Buitenruimte

Taakveld:

7.4 Milieu, 1252 Omgevingsdienst

Prioriteit A: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item).
Prioriteit B: Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar.
Prioriteit C: Lage prioriteit / wens.
Benodigde financiële middelen:
In de investeringssfeer:
Hoogte investeringsbedrag (excl. BTW):
Vervangingsinvestering (Ja / Nee):
Afschrijvingstermijn:
In de exploitatiesfeer:
Benodigd exploitatiebudget:
Incidenteel of structureel:

€ 38.050
structureel

Toelichting: De raad is hierover geïnformeerd middels een informatienota tijdens de commissievergadering
(VROM) van 11 april 2018.

Inleverdatum:

Paraaf manager:

13

20 april 2018

Paraaf portefeuillehouder:

Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging Kadernota 2019 / Begroting 2019-2022
(uiterlijk inleveren vrijdag 20 april 2018)
Onderwerp:

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Contactpersoon en team:

André Putker, team MT

Afkomstig uit:

-

Gewenst SMART
geformuleerd resultaat /
doel:

Het op een doelmatige wijze uitvoeren van de wettelijke verplichtingen voor de BAG.

Argumenten:

De BAG is in 2009 in werking getreden. Er is destijds door de raad, naast een
incidenteel invoeringsbudget, een structureel budget beschikbaar voor een
formatieve uitbreiding met 8 uur/week. De uitvoering van de BAG vraagt om
specifieke kennis, die gezien het beperkte aantal benodigde uren lastig waren onder
te brengen in de Doesburgse organisatie.
Daarom is de samenwerking opgezocht met de gemeente Doetinchem. Dit heeft
geleid tot een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Zij leveren met ingang van 1
januari 2018 een medewerker tegen een uurtarief, dat lager ligt dan inhuurtarieven
bij externe bureaus. Daarnaast heeft de samenwerking het voordeel de
desbetreffende medewerker in geval van afwezigheid (verlof/ziekte) direct vervangen
wordt.
De extra kosten, boven op de beschikbare formatie, bedragen € 10.000,- per jaar.

Prioriteit (A/B/C):

A

Raadsprogramma:

5. Algemene dienst en financiën

Taakveld:

0.4 Overhead / 1047 Personeel van derden: Fysiek Domein

Prioriteit A: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item).
Prioriteit B: Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar.
Prioriteit C: Lage prioriteit / wens.
Benodigde financiële middelen:
In de investeringssfeer:
Hoogte investeringsbedrag (excl. BTW):
Vervangingsinvestering (Ja / Nee):
Afschrijvingstermijn:
In de exploitatiesfeer:
Benodigd exploitatiebudget:
Incidenteel of structureel:

10.000
S

Toelichting: De extra kosten, boven op de beschikbare formatie, bedragen € 10.000,- per jaar.
De kosten voor 2018 worden bij de najaarsnota bijgeraamd.

Inleverdatum:

Paraaf manager:
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20 april 2018

Paraaf portefeuillehouder:

Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging Kadernota 2019 / Begroting 2019-2022
(uiterlijk inleveren vrijdag 20 april 2018)
Onderwerp:

Onkruidbestrijding op verhardingen

Contactpersoon en team:

M. Groot Kormelink, Stadsontwikkeling & E. Pladdet, Stadsbeheer

Afkomstig uit:

Samenwerkingsovereenkomst Buitenruimte met Circulus-Berkel, onderdeel
onkruidbestrijding op verhardingen en bestek ‘Onderhoud openbare ruimte
gemeente Doesburg’.
Sinds 2016 voert Circulus-Berkel voor de gemeente het onderhoud van het
openbaar groen uit, het straatvegen en de onkruidbestrijding op verhardingen.
Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Gewenst SMART
geformuleerd resultaat /
doel:
Argumenten:

Vanaf 2016 mogen gemeenten geen gebruik meer maken van glyfosaat bij het
bestrijden van onkruid. Glyfosaat is een onkruidverdelgingsmiddel. Om toch aan de
gewenste beeldkwaliteit te voldoen is de onkruidbestrijding veel arbeidsintensiever
en daardoor kostbaarder geworden.
Naar nu blijkt is vooral de onkruidbestrijding op half verharding hardnekkiger dan
vooraf ingeschat. Met name de onkruidbestrijding op de half verharding op de
IJsselkade en een aantal locaties in Beinum West moet geïntensiveerd worden om
aan de gestelde beeldkwaliteit te voldoen.

Prioriteit (A/B/C):

A

Raadsprogramma:

Buitenruimte

Taakveld:

2.1 Verkeer en vervoer – 1106 overige uitgaven wegen

Prioriteit A: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item).
Prioriteit B: Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar.
Prioriteit C: Lage prioriteit / wens.
Benodigde financiële middelen:
In de investeringssfeer:
Hoogte investeringsbedrag (excl. BTW):
Vervangingsinvestering (Ja / Nee):
Afschrijvingstermijn:
In de exploitatiesfeer:
Benodigd exploitatiebudget:
Incidenteel of structureel:

€ 10.000
Structureel

Toelichting:

Inleverdatum:

Paraaf manager:
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20 april 2018

Paraaf portefeuillehouder:

Nieuw beleidsvoorstel t.b.v. integrale afweging Kadernota 2019 / Begroting 2019-2022
(uiterlijk inleveren vrijdag 20 april 2018)
Onderwerp:

Privacy en informatiebeveiliging

Contactpersoon en team:

Rob Pere, MT

Afkomstig uit:

Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en Landelijk beleid
informatiebeveiliging
 Adequate bescherming van persoonsgegevens (en hierbij voldoen aan de eisen
die de AVG in dit kader aan gemeenten stelt.
 Adequate informatiebeveiliging (en hierbij voldoen aan de eisen die volgens de
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten – BIG – aan onze gemeente worden
gesteld).

Gewenst SMART
geformuleerd resultaat /
doel:

Argumenten:

Ter bereiken door:
- Organisatie breed goed uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden op dit
vlak.
- Stimuleren van bewustzijn door voorlichting / training / kennistoetsen e.d.
- Uitvoeren van wettelijk noodzakelijke en preventieve audits.
We moeten als gemeente voldoen en zo goed mogelijk invulling geven aan de
nieuwe Privacywetging en landelijke eisen op het gebied van informatiebeveiliging.
Dit is in het belang van onze inwoners, ondernemers en andere partijen waarvan wij
als gemeente gegevens (laten) verwerken.

Prioriteit (A/B/C):

De nieuwe wetgeving brengt arbeidsintensieve beheerwerkzaamheden met zich
mee. Deze moeten organisatiebreed worden opgepakt en spelen met name in
werkprocessen waar relatief veel (privacy-gevoelige) klantinformatie gebruikt c.q.
verwerkt wordt. Deze – structurele ‘onderhoudswerkzaamheden’ moeten met ingang
van 25 mei 2018 worden uitgevoerd. Het zijn werkzaamheden die ‘bovenop’ de
reguliere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Hiervoor is momenteel
onvoldoende capaciteit c.q. formatie beschikbaar.
A

Raadsprogramma:

Programma 5: algemene dienst en financiën

Taakveld:

Prioriteit A: Hoge prioriteit (onontkoombaar / wettelijk verplicht / politiek belangrijk item).
Prioriteit B: Belangrijk project maar zou wel (verantwoord) kunnen worden doorgeschoven naar een volgend jaar.
Prioriteit C: Lage prioriteit / wens.
Benodigde financiële middelen:
In de investeringssfeer:
Hoogte investeringsbedrag (excl. BTW):
Vervangingsinvestering (Ja / Nee):
Afschrijvingstermijn:
In de exploitatiesfeer:
Benodigd exploitatiebudget:
Incidenteel of structureel:

€ 115.000
Structureel

Toelichting: Op 25 mei 2018 is het zover: vanaf die datum zijn gemeenten wettelijk verplicht aan de nieuwe
privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. We zijn als
gemeente volop bezig met de voorbereidingen op dit vlak. Hierbij borgen we dat we bij ingang van
deze nieuwe wet voldoen aan de basiszaken die gemeenten op dit vlak op orde moeten hebben.
De echte gevolgen van de invoering van de AVG gaan echter veel verder dan het voldoen aan de
verplichte AVG-maatregelen. Immers, om privacy echt goed te borgen is het van belang dat iedereen
die werkt binnen of voor onze ambtelijke organisatie bewust omgaat met dit vraagstuk. Het
bewustzijn willen we tot stand brengen in alle lagen van de organisatie. De verantwoordelijkheid
hiervoor ligt primair bij het college van B&W.
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Met de resolutie “Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente” van 2013
hebben de gemeenten afgesproken de Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) te
implementeren. In de BIG zijn een scala aan normen opgenomen waaraan de informatiebeveiliging
van een gemeente moet voldoen.
Om verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren en
aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus is de ENSIA (Eenduidige Normatiek
Single Information Audit) in het leven geroepen. De BIG is daarmee de kern van de verantwoording
over informatieveiligheid aan de gemeenteraad geworden. De horizontale verantwoording bestaat uit
de zelfevaluatie, een IT-audit, een verklaring van het College van B&W en een passage over
informatieveiligheid in het jaarverslag.
Uitgangspunt van ENSIA is de single information audit. Dit betekent één keer per jaar deze
zelfevaluatielijst moet worden uitgevoerd. De informatie wordt gebruikt voor de horizontale
verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting
departementen.
Wat de AVG voor onze gemeente zou gaan betekenen konden we in 2017 nog niet goed overzien.
Daarvoor was nog onvoldoende duidelijk over deze wet. Deze wet moet ook nog definitief worden
bekrachtigd door de 1ste kamer.
We hebben ambtelijk gezien geïnvesteerd door formatie vrij te maken en een Privacy-coördinator en
Security-Officer aan te nemen die, in samenwerking met omliggende gemeenten, de invoering van
de AVG voorbereid en een stuwende rol zal spelen om te zorgen dat de AVG goed wordt verankerd
in onze manieren van werken en ons dagelijks handelen.
We zullen nog verschillende zaken ondernemen om de AVG verder goed uit te voeren en
informatiebeveiliging te optimaliseren. Hiervoor zijn aanvullende middelen noodzakelijk. Het gaat
hierbij om dekking voor de volgende zaken:
 Dekking voor de inzet van een Functionaris Gegevensbescherming (FG-er). We zijn verplicht om
te borgen dat we ‘beschikken’ over een FG-er die bewaakt dat wij als gemeente adequaat
invulling geven aan de AVG. Deze FG-er hebben we inmiddels in regionaal verband aangesteld.
Hierdoor hebben we dit reeds op de financieel gezien meest ‘voordelige’ manier gerealiseerd.
 Dekking om te zorgen dat medewerkers in onze ambtelijke organisatie de taken op gebied van
privacy en informatiebeveiliging goed ten uitvoer brengen. De nieuwe wetgeving brengt namelijk
arbeidsintensieve beheerwerkzaamheden met zich mee. Deze moeten organisatiebreed worden
opgepakt en spelen met name in werkprocessen waar relatief veel (privacy-gevoelige)
klantinformatie wordt gebruikt c.q. verwerkt. Deze – structurele ‘onderhoudswerkzaamheden’
moeten met ingang van 25 mei 2018 worden uitgevoerd. Het zijn werkzaamheden die ‘bovenop’
de reguliere werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De betreffende medewerkers moeten
bijdragen aan het opstellen en actueel houden van een verwerkingsregister en verbeterpunten
die hieruit voortvloeien uitvoeren. Daarnaast zullen deze medewerkers bijdragen aan het
opstellen van Privacy Risico Analyses die we periodiek (moeten) houden en de uitvoering van de
noodzakelijke vervolgstappen die hieruit voortvloeien. Daarnaast zullen ze een rol spelen om
antwoord te geven op vragen en wensen van inwoners en ondernemers over de informatie die
we over hen beschikbaar hebben en als inwoners en ondernemers ’terecht’ een beroep doen op
hun recht om bepaalde informatie te ‘vernietigen’. Voor de uitvoering van deze extra
werkzaamheden is momenteel onvoldoende capaciteit c.q. formatie beschikbaar.
 Dekking voor het uitvoeren van een bewustwordingsprogramma binnen de organisatie.
 Dekking voor het uit laten voeren van audits. In het kader van informatiebeveiliging moeten we
verplichte preventieve audits uit laten voeren.

Inleverdatum:

Paraaf manager:
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Paraaf portefeuillehouder:
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