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Inleiding 

De PSD wil op een aantal fronten de kwaliteit van de bedrijfsvoering verder professionaliseren. Wij 
vragen u in te stemmen met een onttrekking aan de dienstreserve om deze activiteiten (zie toelichting) 
te bekostigen.  
Ook wordt gevraagd om in te stemmen om de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de besteding 
van de dienstreserves over te dragen aan GS. Dit zal dan vervolgens via een technische 
begrotingswijziging worden aangeboden aan PS. (zie voor motivering toelichting) 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 18 september 2006 tot besteding van de dienstreserve PSD  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 27 juni 2006, dienst/sector PSD/PSB, nummer 
2006PSD000124i; 
 
Besluiten:  
 
1. Voor diverse verbeteracties in de bedrijfsvoering €1.177.000 (€ 877.000 in 2006, € 200.000 in 

2007 en € 100.000 in 2008) te onttrekken uit de dienstreserve PSD;  
2. De subcommissie voor de jaarrekening adviseert in het vervolg aan de statencommissie BEM met 

betrekking tot de besteding van dienstreserves voorafgaand aan behandeling van de betreffende 
technische begrotingswijziging in hun Staten.  

 
voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Onttrekking aan dienstreserve

Beoogd effect 
Om de middelenfunctie verder te professionaliseren wil de PSD investeren in verdere verbetering van 
de bedrijfsvoering. Hiertoe worden voor verschillende middelenfuncties innovaties voorgesteld. Het 
betreft innovaties voor de domeinen: 
• Administratie en informatievoorziening. 
• Facilitaire dienstverlening: versterking inkoopfunctie. 
• ICT en I&A: verbetering telefonische bereikbaarheid en verdere inrichting I&A-functie.  
• Personele dienstverlening: opzetten mobiliteitsprogramma personeel  
Tevens worden incidentele gelden gevraagd om acute problemen in de bedrijfsvoering op te lossen 
zoals de tijdelijke vervanging van personeel en het vernieuwen/uitbreiden van beheersystemen. De 
verbeteringen en innovaties vragen uiteraard om incidentele middelen. Voorgesteld wordt om de 
gevraagde middelen te onttrekken uit de dienstreserve van de PSD. Een nadere toelichting op de 
bestedingsvoorstellen is bijgevoegd. Als met de bestedingsvoorstellen ingestemd kan worden resteert 
nog een saldo in de dienstreserve van €1.371.642. 
 
Argumenten / financiën 
Onderstaande tabel is een specificatie van genoemde bedragen.  
 
Activiteit Resultaat Bedrag
Administratie en informatievoorziening  
• Inzet RAET Continuïteit applicatiebeheer 35.000
• Digitaliseren facturen Snelle en betrouwbare afhandeling 

inkoopfacturen 
40.000

Facilitaire dienstverlening  
• FMIS systeem  Toekomstvast ruimtebeheer 50.000
• Softwaresysteem inkoop Toekomstvast inkoopsysteem 50.000
• Versterking inkoopfunctie Professionele inkoopfunctie 100.000
I&A  
• Telefonische bereikbaarheid Verbeterende bereikbaarheid 27.000
• Europese aanbesteding telefonie Kostenreductie op telefonie  15.000
• Implementatie I&A Nieuwe I&A-afdeling 10.000
• Tool voor SO-projecten Adequaat hulpmiddel bij 

systeemontwikkeling 
10.000

• Aanvullende capaciteit I-beleid en 
programmamanagement 

Continuïteit I-beleid 70.000

• Pauzesoftware Verminderde kans op RSI 40.000
P&O  
• Vervanging afwezigheid arbeidsjurist Continuïteit arbeidsjurist 35.000
• Programma mobiliteit Bevorderen flexibiliteit en ontwikkelen 

van medewerkers( 2006 € 100.000, 2007 
€ 200.000 en 2008 € 100.000) 

400.000

• Extra personeelsadviseur Continuïteit personeelsadviseur 50.000
• Gezondheidsmanagement Verlaging ziekteverzuim, voldoen aan 

arbo-normen 
20.000
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Activiteit Resultaat Bedrag
Geografische informatievoorziening  
• Vervanging medewerkers met 

ouderschapsverlof 
Continuïteit geografische 
informatievoorziening 

100.000

Overige  
• AO-PSD Toekomstvaste werkprocessen 60.000
• Communicatie Goede communicatie over 

dienstverlening 
30.000

• Vervanging dienstcontroller Continuïteit control PSD 35.000

Totaal  1.177.000

Administratie en informatievoorziening 
 
Inzet Raet 
Optimalisatie inrichting Beaufort, inrichting Wet Poortwachter, inrichting competenties en inwerken 
van de nieuwe applicatiebeheerder. Hiervoor is een bedrag van € 35.000 nodig.  
 
Digitaliseren facturen 
In 2005 is geld beschikbaar gesteld voor de digitalisering van de facturen. De implementatie loopt nu, 
hierbij blijkt dat diensten behoefte hebben aan enkele extra functionaliteiten in de programmatuur. 
Hiervoor is een bedrag van € 40.000 nodig.  
 
Facilitaire dienstverlening 
 
FMIS systeem 
Het huidig systeem (FMIS) dat gebruikt wordt om het ruimtebeheer en de infrastructuur van het 
gebouw te beheren voldoent niet meer. Het systeem is te wiskundig en niet goed toegerust op het 
gebruik door PFD. Daarom is een nieuw systeem nodig. Bijkomend voordeel is dat dan tevens vanaf 
de aanvang van het bestek rond de nieuwbouw en gedurende de bouwperiode het ruimtebeheer en de 
infrastructuur van het gebouw goed in beeld te krijgen. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 nodig. 
 
Softwaresysteem inkoop 
De Provincie Utrecht werkt al geruime tijd met een geautomatiseerde contractendatabase en een 
geautomatiseerd bestelsysteem met daaraan gekoppeld een magazijnsysteem. Het bestelsysteem en het  
magazijnsysteem vormen samen een workflow. De contractendatabase is zo’n 5 jaar geleden 
ontwikkeld en is inmiddels aan vervanging toe en het bestelsysteem is inmiddels te door zijn 
excessieve groei te complex en daardoor onbeheersbaar geworden wat vaak leidt tot storingen.  
Daarnaast blijkt dat het de huidige contractendatabase en het bestel/magazijnsysteem niet passen in de 
informatiearchitectuur van de Provincie Utrecht waardoor ingrijpende aanpassingen van de systemen 
noodzakelijk zijn. 

Vervanging van de huidige contractendatabase en het bestel/magazijnsysteem in één integraal 
inkoopsoftwarepakket dat aansluit bij de informatiearchitectuur van de Provincie Utrecht en waarmee, 
door gebruik ervan, kan worden voldaan aan de nationale regelgeving. Door het monitoren van de 
inkoopprocessen, het bundelen van volumes en het genereren van duidelijke managementrapportages 
zal het gebruik van een integraal inkoopsoftwarepakket uiteindelijk ook leiden tot besparingen. 
Daarnaast leidt het gebruik van een integraal inkoopsoftwarepakket tot een administratieve 
lastenvermindering doordat de inkoopprocessen veelal digitaal afgehandeld kunnen worden. Een 
bijkomend voordeel is dat offertes digitaal kunnen worden verstuurd, waardoor een integraal 
inkoopsoftwarepakket naadloos aansluit bij de ontwikkelingen van Digidiv. Hiervoor is een bedrag 
van € 50.000 nodig. 
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Versterking inkoopfunctie 
Uit de benchmark september 2005 over de inkoopfunctie bij de provincies bleek dat ook de provincie 
Utrecht achterliep bij wat minimaal als wenselijk moet worden beschouwd. Daarom is een proces van 
professionalisering gestart zodat na afronding rechtmatigheid en doelmatigheid geborgd kunnen zijn. 
In dit proces wordt ook het streven in P4-verband naar een vorm van een shared service center 
meegenomen. Om deze processen te kunnen realiseren zal circa € 100.000 nodig zijn.  
Daarnaast speelt de snel toenemende frictie tussen vraag naar inkoopassistentie en het maximaal 
mogelijke aanbod. Hier zal op korte termijn alsnog een antwoord op moeten worden gegeven. 
 
I&A 

Telefonische bereikbaarheid 
Voor het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid wordt, ondanks de verantwoordelijkheid van 
de individuele medewerkers van de provincie, ingezet op een meer pro-actieve houding van de sector 
PIA bij dit probleem. Hier zal invulling aan gegeven worden door het opzetten van account 
management voor telefonie zaken. Gedacht wordt aan een combinatie van account management voor 
telefonie en kantoorautomatisering. Er worden rapportages op het gebied van telefonie gebruik 
ontwikkeld en worden gebruikers over de technische voorzieningen geïnformeerd. Hiervoor is een 
bedrag van € 27.000 nodig. 
 
Europese aanbesteding telefonie 
De provincie Utrecht is deelnemer aan het project OT2006. Dit project is geïnitieerd door het IOG-
Info met als doel een gezamenlijke aanbesteding van de telefoondiensten voor zowel vaste als mobiele 
telefonie van de 12 provincies. Het resultaat van dit project moet zijn het realiseren van een 
kostenreductie voor de telefonie voor de deelnemers. De gunning van deze diensten vindt plaats 
juni/juli 2006 en kan voor de provincie Utrecht geëffectueerd worden voor de vaste telefonie per juni 
2006 en voor mobiele telefonie per november 2006.  
Het project is een logisch vervolg van het project OT2000 waarin in juni 2000 de provincie Utrecht 
alle telefoondiensten heeft aanbesteed middels een Europese aanbesteding in opdracht van de Staat der 
Nederlanden. De Staat der Nederlanden heeft bekend gemaakt dat zij geen vervolg organiseren op dit 
project. 
Deelname aan het project brengt beperkte kosten met zich mee omdat het project volledig gefinancierd 
wordt door het IOG-Info. Wel is er personele inzet van de sector I&A noodzakelijk voor dit project 
van: 
• Een ervaren projectleider voor de begeleiding van het proces en het bewaken van de planning; 
• De telecombeheerder voor de inventarisatie en het opstellen van het programma van technische 

eisen en wensen; 
• Medewerking van de afdeling Inkoop voor het beschrijven van de inkoopvoorwaarden van de 

provincie Utrecht. 
Hiervoor is een bedrag van € 15.000 nodig voor de inhuur capaciteit voor projectleiding en inkoop. 

Implementatie I&A 
De nieuwe I&A organisatie zal in 2006 vorm krijgen. Een aantal “nieuwe” taken en 
verantwoordelijkheden zal worden ingericht en belegd. Hiervoor zal een implementatieplan moeten 
worden opgesteld. Accountmanagement zal worden geïmplementeerd. Hiervoor is een bedrag van  
€ 10.000 benodigd. 

Tool voor SO-projecten 
SO heeft voor het ontwerpen en visualiseren van systeemoplossingen het softwarepakket Visio nodig. 
Daarnaast dwingt het groot aantal projecten en de diversiteit aan resoursces ons om een 
planningspakket (MS projects) te gaan gebruiken. Hiervoor is een bedrag van € 10.000 nodig. 
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Aanvullende capaciteit I-beleid en programmamanagement 
Door het vroegtijdig wegvallen van capaciteit voor de inrichting en uitvoering van het I-beleid is 
tijdelijke inzet noodzakelijk. Deze externe capaciteit zal tot aan de invulling van de vacature worden 
inzet binnen de sector. Hiervoor is een bedrag van € 70.000 nodig. 
 
Pauzesoftware  
In 2004 is besloten dat de provincie voor haar medewerkers de zogeheten pauzesoftware zal 
installeren, dit als gevolg van een ARBO aanbeveling. Dit is een hulpmiddel dat bijdraagt aan de 
vermindering van de kans op RSI als gevolg van te intensief computergebruik. Begin 2006 is deze 
software aangeschaft en op alle werkplekken geïnstalleerd. In de reguliere begroting van de PSD was 
hierin niet voorzien en wordt de dekking in de dienstreserve gevonden. Hiervoor is een bedrag van € 
40.000 nodig. 
 
P&O 
 
Vervanging afwezigheid arbeidsjurist 
Voor de vervanging van onze arbeidsjurist gedurende ouderschapsverlof is tijdelijke inhuur van 
Vijverberg juristen noodzakelijk.- Binnen de bestaande begroting zijn geen middelen beschikbaar. 
Hiervoor is een bedrag van € 35.000 nodig. 
 
Programma mobiliteit 
In het kader van bevorderen van flexibiliteit en ontwikkelen van medewerkers en organisatie is 
mobiliteitsbeleid essentieel om ruimte te creëren voor meer doorstroom in de organisatie.  
Ter ondersteuning van het beleidskader van de aanstelling voor 5 jaar in algemene dienst, zal de 
komende jaren een project traineeplaatsen worden ontwikkeld. Doel is een bijdrage te leveren aan een 
flexibele, resultaatgerichte en lerende organisatie door medewerkers te stimuleren regelmatig van 
werk/ functie te veranderen. De traineeplaatsen zijn bestemd voor medewerkers van de provincie 
Utrecht die de potentie en ambitie hebben om een andere functie te vervullen binnen de provincie. De 
combinatie van persoonsgerichte ontwikkeling en het accent op de omgeving van de provinciale 
organisatie maakt dit traject tot een krachtig hulpmiddel in je persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Er zijn bij elke dienst of staf  tijdelijke traineeplaatsen beschikbaar van maximaal een 
half jaar, waar medewerkers uit een andere sector of dienst met een in een innovatief project ervaring 
kunnen opdoen in een andere provincieomgeving en met de competenties die daarvoor nodig zijn. Er 
zijn dan 8 keer 2 = 16 plaatsen van een half jaar beschikbaar. Denkbaar is dat de helft van deze 
plaatsen wordt ingevuld door de diensten zelf en dat voor de andere plaatsen ambitieuze medewerkers 
zelf met voorstellen voor projecten mogen komen.  
Hiervoor is een bedrag van € 400.000 benodigd. De looptijd van het project is twee jaar. Voor 2006 is 
€ 100.000 benodigd, voor 2007 € 200.000 en voor 2008 € 100.000. 
 
Extra personeelsadviseur 
Om het P&O-team te versterken is tijdelijke uitbreiding van de capaciteit met 1 fte arbeidsadviseur 
noodzakelijk. Hiermee wordt de tijdelijke onderbezetting door zwangerschaps- en ouderschapverlof 
binnen de adviseurs opgevangen. Hiervoor is een bedrag van € 50.000 nodig. 

Gezondheidsmanagement 
In 2005 is het programma Gezondheidsmanagement gestart met de uitwerking van de volgende 
(deel)projecten: 
1. De wijziging van de Arbowet en de gevolgen daarvan voor het contract met de Arbodienst in 

relatie tot de inrichting van de eigen arbo-organisatie; 
2. De invoering van Verbaannorm als norm voor een haalbaar en realistisch verzuimcijfer; 
3. De evaluatie van het arbo-convenant provincies, resulterend in aanbevelingen voor nog te 

implementeren instrumenten gedurende de resterende looptijd van het convenant; 
4. De invoering van een bedrijfszorgpakket; op basis van en contract met IZA-zorgverzekering 
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5. Het invoeren van een periodieke verzuimanalyse, met het doel om “achter” de cijfers te kijken en 
inzicht te krijgen in de “ diepere” oorzaken van het verzuim, zowel per dienst als de gehele 
organisatie; 

6. Aanscherping, automatisering en dus vereenvoudiging van de uitvoering van de 
ziekteverzuimprocedure en de Wet verbetering Poortwachter, met als doel een taakverlichting van 
het verantwoordelijk management. 

7. Het opstellen van een procedure, inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
P&O en de lijnorganisatie ten aanzien van de reïntegratietaken. 

Om het gezondheidsmanagement goed te introduceren dient eerst onderzoek uitgevoerd te worden, dat 
voorziet in een visie op gezondheidsmanagement beleidsuitgangspunten en een plan van aanpak op 
hoofdlijnen voor de implementatie. Voor dit onderzoek is een bedrag van € 20.000 nodig.  
 
Geografische informatievoorziening 
 
Vervanging medewerkers met ouderschapsverlof 
De sector PGI kampt met een onderbezetting doordat 6 medewerkers geheel of gedeeltelijk gebruik 
maken van de ouderschapsregeling. Hierdoor is tijdelijke vervanging noodzakelijk om de 
werkzaamheden goed te blijven uitvoeren. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 nodig.   
 
Overig 
 
PSD dienstbrede AO 
Voor het uitwerken en beschrijven van de processen van de PSD regelmatig een beroep gedaan 
moeten worden op externe deskundigheid. Ook voor het invoeren en aanpassen van de 
procesbeschrijvingen zal externe expertise worden ingehuurd. Het eerste traject dit jaar wordt de 
herijking van de financiële processen binnen de administratie. Voor alle AO-activiteiten is dit jaar is 
een bedrag van € 60.000 nodig.  
 
Communicatie 
Voor een verdere professionalisering van de dienstverlening van de PSD zal de communicatie over 
deze dienstverlening worden verbeterd. Het benodigde bedrag is € 30.000. 
 
Vervanging dienstcontroller 
Door het vertrek van de dienstcontroller is tijdelijke inhuur nodig. Hiermee zijn extra kosten gemoeid 
tov de beschikbare loonkosten. Het benodigde bedrag is € 35.000. 
 
Beslissingsbevoegdheid besteding dienstreserves

In het kader van de huidige en vooruitlopend op de nieuwe budget- en afrekenregels die met ingang 
van 2007 van kracht worden, wordt gevraagd om de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de 
besteding van de dienstreserves aan GS over te dragen. Vervolgens zal dan via een technische 
begrotingswijziging het besluit tot aanwending aan u worden voorgelegd. 
Hiervoor zijn de volgende redenen aan te dragen: 

- bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat is reeds door PS besloten dat een deel van het 
resultaat toegevoegd wordt aan de dienstreserve. Deze toevoeging bestaat voor het grootste 
deel uit een voordeel op de apparaatskosten welke ontstaan zijn bij de bedrijfsvoering. 

- de aanwending van de dienstreserve wordt in het algemeen gebruikt om problemen op het 
gebied van de bedrijfsvoering op te lossen. In het kader van de dualisering is de 
bedrijfsvoering een aangelegenheid van GS geworden. 
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Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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