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1. INLEIDING 

 

Deze rapportage geeft de status en voortgang van de voor 2011 geplande acties weer van de verschillende onderdelen van het Ministerie van VROMI. Het afgelopen 

jaar is elk kwartaal de voortgang in de uitvoering van de afdelings/dienst plannen gerapporteerd. Hiermee beschikt zowel het managementteam als het stafbureau over 

informatie die van belang is voor de jaarevaluatie en de opstelling van het ministerieplan 2012. 

Afgelopen jaar was een bijzonder enerverend jaar. Binnen het ministerie van VROMI was zeker in 2011 sprake van een groot aantal lopende projecten. Niet enkel in 

relatie tot infrastructuur, bouw en onderhoud maar ook projecten in relatie tot verbetering van het functioneren van het ministerie in de uitvoering van de VROMI taken 

en verantwoordelijkheden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het project “ bestemmingsplannen” en “ versterking vergunningverlening en handhaving”. 

Van groot belang voor VOMI is het feit dat het ministerie onderhevig is aan toezicht van de Voortgangscommissie Plannen van Aanpak die de organisatie verbeteringen 

op kwartaal basis toetst. Het Ministerie VROMI mag ervan verheugd zijn dat bij elk verslag van de voortgangcommissie geconstateerd is dat het ministerie voortgang 

maakt in de uitvoering van de plan van aanpak voor de organisatieverbeteringen van VROMI.  

Het vorm geven aan de taken en verantwoordelijkheden is afhankelijk van de beschikking over zowel gekwalificeerd personeel, als de beschikking over de benodigde 

middelen. Voor wat betreft personeel is er het afgelopen jaar via diverse kanalen hard gewerkt aan werving en selectie voor de kritieke functies binnen de verschillende 

diensten van het ministerie. Dit heeft tot 1-1-2012 geleid tot een invulling van 50% van de kritieke vacatures. Gelijktijdig worden we helaas ook geconfronteerd met 

vertrekkend personeel. Intentie is dat de in gang gezette wijze van coördinatie van werving en selectie ook in 2012 zijn vruchten af zal werpen. Daarnaast is het goed om 

ons te buigen over de vraag  hoe we goede man (vrouw) kracht kunnen behouden. 

Performance management is in 2011 nader geimplementeerd als planning, control en verbetertool in relatie tot het functioneren van zowel de diensten als het personeel. 

De HR cyclus binnen VROMI verliep tegen het einde van 2011 wat beter dan aan het begin. Er is verbetering geconstateerd ten aanzien van te tijdige uitvoering van de 

HR gesprekken, terwijl op de inhoud en kwaliteit bij bepaalde  diensten verbetering mogelijk is.  

Training en opleiding is een belangrijk aspect waar binnen het ministerie van VROMI het afgelopen jaar met succes veel aandacht naar uitgegaan is. Er zijn een aantal 

trainingen in werking gezet, afgerond of nog lopende. In gang gezette of afgeronde trainingen voor management en medewerkers waren o.a: GIS, AutoCad, 

beleidsontwikkeling, administratief assistent en middel management. Daarnaast staan er verschillende trainingen voor 2012 in de planning, zoals een Project 

Management training waardoor meer handvaten geboden worden voor een verdere professionalisering binnen het ministerie.   

Voor wat betreft de beschikking over benodigde middelen is er een grote variatie aan middelen. Een van de meest urgente zaken hierbij is de ICT organisatie en de 

benodigde software om de communicatie en informatie zo efficiënt mogelijk te delen met betrokkenen. Het afgelopen jaar is een aanvang gemaakt met het gebruik van 
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een document management systeem voor de beheersing van de documentenstroom binnen het ministerie. Intentie is om dit systeem stapsgewijs te gaan inzetten voor de 

administratieve organisatie. Daarnaast werkt de afdeling ICT aan de installatie van SharePoint als intranet omgeving. Verder volgt binnenkort de selectie van een 

aanbieder voor een Workflow Management Systeem waarmee in eerste instantie gewerkt zal gaan worden binnen de diensten vergunningverlening en inspectie. Tevens 

is er een hardware en software aangeschaft en geinstalleerd voor een Geografisch Informatie Systeem (GIS) ter ondersteuning van de werkzaamheden van VROMI. 

Wet en regelgeving, zowel de beschikking hierover als de actualiteit is een belangrijk handvat voor de uitvoering van de taken binnen het ministerie van VROMI. 

Belangrijke meerwaarde zal de raamverordening VROMI  hierin kunnen bieden, waarvan  in 2011 het eerste concept opgesteld is. Deze verordening zal ten grondslag 

liggen aan de nog nader uit te werken besluiten. Verder participeert VROMI in een projectgroep voor de totstandkoming van aanbestedingsregels. 

Om een volledig beeld te bieden is de keuze gemaakt om de respectievelijke rapportages van iedere afzonderlijke organisatie entiteit in deze jaarrapportage op te nemen. 

Het uitgangspunt voor de rapportage is de status van uitvoering van de acties en projecten zoals uitgezet in het jaarplan 2011, met eventueel aanpassingen die gedurende 

het jaar zijn aangebracht. De rapportage van elk entiteit is een evaluatie van en geeft een blik op de geboekte resultaten over het jaar 2011 in relatie tot het afdelingsplan 

voor de betreffende jaar, met een beeld van de factoren die bepalend zijn voor de kwaliteit van de activiteiten uitgevoerd door de respectievelijke entiteiten. 

Het is nodig om vooraf te stellen dat de kwaliteit van de individuele rapportages voor verbetering vatbaar is. Uit de rapportage blijkt dat veel van de gestelde 

“Performance Indicators” bij de entitetien niet zijn gehaald in 2011. De oorzaak hiervan ligt aan de ene kant aan het feit dat er heel ambitieus wordt gepland aan het 

begin van het jaar, anderzijds dient van de zijde van de verantwoordelijken voor de uitvoering van de acties meer aandacht te worden besteeds aan het meer gericht 

uitvoering van de noodzakelijike acties. Het kwartaalrapportage proces biedt de gelegenheid om meer kritisch door de organisatie te late kijken naar de voortgang van 

activiteiten gedurende het jaar waardoor de acties meer gericht kunnen worden gevolg.  
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Budget uitputting Jaar 2011

Stafbureau

Totaal algemene kosten 247,499 105,280 161,495 266,775 19,276

Totaal Stafbureau 247,499 105,280 161,495 266,775 19,276

VROM

Totaal algemene kosten 87,941 186,720 (81,150) 105,570 17,629

Totaal Structuur- en Bestemmingsplannen 100,000 (86,000) 14,000 14,000

Totaal Milieubeleid 8,000 27,500 (27,000) 500 (7,500)

Totaal Overname Landstaken: 20,000 158,300 (138,000) 20,300 300

Semi-private en NGO Organisaties (subsidies) 672,400 1,116,070 (15,900) 1,100,170 427,770

Totaal VROM 788,341 1,588,590 (348,050) 1,240,540 452,199

Beheersdienst

Totaal algemene kosten 282,743 100,000 100,000 (182,743)

ROB Yard 11,118 31,500 31,500 20,382

Totaal Onderhoud wegen 4,049,892 2,395,000 1,280,000 3,675,000 (374,892)

Totaal Openbare verlichting 317,271 265,000 265,000 (52,271)

Totaal Parkeervoorzieningen 124,340 61,000 65,125 126,125 1,785

Totaal Verkeersregelingen 186,236 116,500 69,423 185,923 (313)

Totaal Afwatering 672,858 2,355,000 (1,414,547) 940,453 267,595

Totaal Districten Onderhoud 11,264,532 10,877,026 123,894 11,000,920 (263,612)

Totaal Stortplaats 2,370,442 2,652,000 2,652,000 281,558

Totaal Rioolwaterzuivering 935,122 1,425,000 (195,405) 1,229,595 294,473

Totaal Beheersdienst 20,214,554 20,278,026 (71,510) 20,206,516 (8,038)

Nieuwe Werken

Totaal algemene kosten 16,031 0 12,560 12,560 (3,471)

Rechts- en ander deskundig advies 586,030 450,000 99,077 549,077 (36,953)

Totaal Nieuwe Werken 602,061 450,000 111,637 561,637 (40,424)

Domeinbeheer

Totaal algemene kosten 25,280 26,360 26,360 1,080

Totaal aankoop van grond 47,679 100,000 100,000 52,321

Totaal Domeinbeheer 72,959 126,360 0 126,360 53,401

Actual 2011 Budget 2011

Budget 

wijziging Budget Totaal Budgetruimte
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Inspectie

Totaal algemene kosten 5,519 50,160 50,160 44,641

Totaal Inspectie 5,519 50,160 0 50,160 44,641

Vergunningen

Totaal algemene kosten 47,563 27,220 25,000 52,220 4,657

Totaal Vergunningen 47,563 27,220 25,000 52,220 4,657

Totaal VROMI Uitgaven

Totaal algemene kosten 712,576 495,740 117,905 613,645 (98,931)

Totaal operationele kosten 21,265,920 22,129,896 (239,333) 21,890,563 624,643

Totaal VROMI Uitgaven 21,978,496 22,625,636 (121,428) 22,504,208 525,712

(Excl. minister & kabinet)

-                                 -                                    -                                   -                                 0.00                                

Totaal VROMI Inkomsten * Actual 2011 Budget 2011 Diff.

Erfpacht 4,372,170 3,155,000 1,217,170

Controle inspectie elektriciteit 0 124,000 (124,000)

Leges Vergunningen 522,448 2,030,000 (1,507,552)

Diverse overige inkomsten (BEH) 0 1,312,000 (1,312,000)

Totaal VROMI Inkomsten 4,894,618 6,621,000 (1,726,382)

*  Inkomsten vooralsnog o.b.v. stand grootboek, afstemming met inkomsten database (Gevis) volgt in later stadium

Totaal Kapitaaldienst investeringen Actual 2011 Budget 2011 Diff.

Nieuwbouw/Verbouw/ Groot onderhoud 7,713,000 7,713,000 0

Overige Duurzame investering 6,584,416 30,000,000 23,415,584

Aankoop Grond 0 2,500,000 2,500,000

Totaal VROMI Kapitaaldienst 14,297,416 40,213,000 25,915,584
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Uitputting budget vacatures

Kritieke 

Vacatures Mutatie

Kritieke 

Vacatures per 

31-12-2011

Restant 

budget 2011

Stafbureau 2 (1) 1 (33,823)

VROM 5 (1) 4 232,869

Beheersdienst 11 (5) 6 265,719

Nieuwe Werken 2 0 2 61,993

Domeinbeheer 2 0 2 54,335

Inspectie 6 (4) 2 111,504

Vergunningen 4 (3) 1 185,334

Totaal VROMI 32 (14) 18 877,932
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Uitwerking prestatie indicatoren 

 

Personeel en opleiding 

P  1: Invulling van kritieke vacatures binnen het gehele ministerie 

P  2: Oplossing boven formatief personeel 

P  3: Training en opleiding, voor verbetering van het functioneren binnen het ministerie. 

P  4: Verbetering cultuuraspecten 

 

Verbetering organisatie en communicatie  

P  5: Beschrijving en verbetering van de administratieve organisatie 

P  6: Verbetering van documentmanagement 

P  7: Verbetering mediacommunicatie 

P  8: Verbetering archiefbeheer 

P  9: Verbetering automatisering 

P 10: Beschrijven van werkprocessen binnen VROMI 

P 11: Update wet en regelgeving VROMI 

P 12: Implementeren (Vromi) voertuigenbeleid 

P 13: Verbetering van huisvesting 

P 14: Implementeren van een transparant aanbestedingsbeleid                                                
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  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit 

beschikb. 

  Middelen Norm Deadline 

   KSF 1:Personeel               

1 Personeelsversterking 

binnen zowel het 

stafbureau als de 

diensten en 

afd.VROM 

SG/QM/P&O  Binnen VROMI sturing 

geven aan werving en 

selectie 

Uitgezette acties, 

Indiensttreding 

Tijdsinveste

ring  

Putten uit budget 

‘kritieke 

vacatures’ 

Voor 1-6 

lopen er 

soll. 

Procedures 

voor 75% 

van de 

kritieke 

functies.  

 Actie loopt 

door naar 2012 

Status: Het afgelopen kwartaal zijn er voor verschillende functies wervingsacties uitgevoerd. Concreet zijn het afgelopen kwartaal 5 kritische functie ingevuld, zijnde: een Hoofd 

van de beleidsafdeling VROM, een Milieu Inspecteur bij INSP, 2 vergunningverleners en een secretaresse bij VERG. Daarnaast zijn er adviezen door de Minister goedgekeurd 

voor aanstelling van het hoofd VERG, een Projectmanager A bij NW, een Beleidsmedewerker bij DBH, een Milieu Inspecteur en een Technisch Administrateur bij INSP. Deze 

nieuwe aanstellingen gaan per 2012 in werking. Daarmee zouden de kritische vacatures van het ministerie van VROMI voor 50 % ingevuld zijn. 

2 Oplossing 

bovenformatief 

SG/P&O/Hfd.beheer/

jur. Adv./  

Implementeren plan van 

aanpak “bovenformatief” 

Maandelijkse 

evaluatie op 

voortgang van acties 

Inzet 

betrokken 

functionariss

en  

Budget VROMI Afspraken 

voor alle 

individuele 

gevallen 

voor1/10/ 

11  

1-2-2012 

Status: Het plan van aanpak “bovenformatieven” is nader besproken met de SG en hoofd P&O. Uiteindelijk zijn er 9 medewerkers bij de Beheersdienst die als bovenformatief 

kunnen worden aangemerkt. 7 medewerkers hiervan worden opgeroepen door SZV voor een herkeuring. Hierdoor kan hun arbeidsongeschiktheid worden bepaald. De overige 2 

medewerkers worden alsnog opgeroepen om te komen werken. Indien medewerkers niet komen opdagen voor de keuring of werk kunnen disciplinaire straffen worden opgelegd. 

Hiernaast zijn er nog 4 andere medewerkers bij wie is gebleken dat deze niet onder de lijst “bovenformatieven” vallen. Van deze lijst zijn 2 medewerkers weer in actieve dienst en 

2 worden verder door P&O opgepakt om van de loonlijst van VROMI te worden afgehaald. 

3 
Training en opleiding 

coördineren en 

organiseren om 

QM/P&O  Coördineren van een 

opleidingsplan in 

samenwerking met P&O en 

Actueel 

opleidingsplan en 

evaluatie op 

Budget en 

projectgelde

n 

Na voltooiing van 

het plan overzicht 

creëren op 

Benodigde 

training 

Doorlopend 
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  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit 

beschikb. 

  Middelen Norm Deadline 

kennis actueel te 

houden. 

projectleiding BAK voortgang middelen realiseren 

Status: Het is het afgelopen kwartaal niet gelukt om een training schrijven van rapporten en adviezen te organiseren. Op dit moment wordt bekeken of dit mogelijk te combineren 

is met de training Bavpol, aangezien de vraag voor beiden trainingen bij inspectie ligt. Lopende en nieuwe trainingen: uitvoering training Middel management voor 5 managers en 

een secretaresse cursus voor 4 VROMI medewerk(st)ers wordt uitgevoerd. Verder is het de intentie dat er via centrale overheids coördinatie een trainingsprogramma aangeboden 

gaat worden waar ook VROMI medewerkers aan deel kunnen nemen.  

4 
Cultuurafspraken 

Afspraak is afspraak! 

Alle cultuuraspecten 

uit min.plan periodiek 

onderzoeken.  

SG/QM Enquêteformulier 

ontwikkelen om de status 

van voortgang te peilen.  

Ingeleverde 

formulieren 

Inzet staf ICT 
Aantoonbar

e 

verbetering 

 Actie loopt 

door naar 2012 

Status: Nog geen concrete voortgang. Er moet nog geconcretiseerd worden hoe hieraan specifiek invulling wordt gegeven. Echter, door de invoering van Performance 

Management is verbetering te constateren in het functioneren van het personeel van het ministerie. 
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  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit 

beschikb. 

  Middelen Norm Deadline 

   KSF 2: Organisatie               

5 Beschrijving en 

verbetering van de 

administratieve 

organisatie 

QM Tijdens het in kaart brengen 

van processen wordt 

gelijktijdig document in en 

output in kaart gebracht. 

Interne audits Betrokken 

functionariss

en 

Software Transparan

te 

document 

Stromen 

Planning gereed 

1-3-2012  

Status: Dit onderwerp hangt samen met diverse lopende activiteiten, zoals het project verbetering vergunningverlening en inspectie. Er worden nu processen en document stromen 

in kaart gebracht. Verder is er een planning opgesteld die nog nader gespecificeerd wordt in 2012. De planning is gericht op het in kaart brengen van producten en processen van 

de andere afdelingen binnen VROMI. Gelijktijdig wordt de administratieve organisatie beschreven. 

6 Verbetering document 

management 

SG/QM In kaart brengen document 

stromen. Implementeren 

van een document 

managementsysteem.  

Document 

managementsysteem, 

waarmee in de 

praktijk gewerkt 

wordt. 

Interne en 

externe inzet 

Budget / software Stapsgewij

ze 

implementa

tie. Alle 

diensten 

werken 

voor 1-9-11 

met DMS 

Evaluatie 2-‘12 

Status: Voor postregistratie is het document management systeem Decos geïnstalleerd. De secretaresse van de SG krijgt gebruiksinstructie en kan alvast inzage doen in DECOS 

op geregistreerde documenten. Vanaf 2012 kan de secretaresse van de SG tevens documenten registreren in de DECOS DMS. Momenteel wordt er georganiseerd dat alle diensten 

beschikking krijgen over de DECOS software om de registratie van documenten in te zien. Hiervoor wordt binnenkort een training georganiseerd in het gebruik van het systeem  

7 Verbetering 

mediacommunicatie 

SG/PR/staf Actualiseren en upgraden 

website. Transparantie naar 

burger – info over 

werkwijze VROMI 

Externe beoordeling, 

klanttevredenheid 

onderzoek 

PR - 

DCOMM 

Internet en 

website 

Burgers 

erkennen 

verbetering 

Doorlopend 

Status: De PR medewerker van VROMI is lang ziek geweest en zal niet langer bij VROMI terugkeren als medewerker. Hierdoor zijn vorderingen op het gebied van communicatie 

op de website achteruit gegaan. In 2012 wordt een nieuwe PR medewerker geworven binnen het Stafbureau van VROMI. 

8 Verbetering 

archiefbeheer 

SG/PR Opvolgen projectplan 

opschonen archief 

Maandelijkse 

evaluatie 

Personele 

inzet 

Gekwalificeerd 

personeel 

Alle 

Dossiers/ 

documente

 Actie loopt 

door naar 2012 
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  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit 

beschikb. 

  Middelen Norm Deadline 

n zijn 

vindbaar 

Status: In samenwerking met DIV is een advies uitgewerkt voor het aannemen van een nieuwe medewerker voor het beheer van het VROMI archief. Daarnaast is voorgesteld om 

2 medewerkers tijdelijk in te huren voor het wegwerken van de bulk van de archiefachterstand. De werving vangt in de 1
e
 kwartaal van 2012 aan. 

9 Verbetering 

automatisering. 

STAF -Beoordelen welke 

middelen benodigd zijn, 

zorgen voor de nodige 

professionele 

ondersteuning, keuze 

maken en implementeren 

Maandelijkse 

evaluatie en invoeren 

van de ICT middelen. 

Personele 

inzet ICT 

Budget, 

Technische 

ondersteuning, 

software. 

Voor eind 

’11 zijn de 

software 

applicaties 

geïnstalleer

d en in 

gebruik 

 Actie loopt 

door naar 2012 

Status. Er zijn het afgelopen jaar verschillende acties in gang gezet i.r.t. professionalisering van de automatisering bij het ministerie van VROMI. Een DMS wordt geïnstalleerd 

(zie onder 6). Er wordt onderzocht welk business procesmanagement tool (BPM) geschikt is voor in eerste instantie Vergunningverlening en Handhaving en vervolgens de andere 

diensten. Planning is 1
e
 kwartaal 2012 een selectie van het BPM tool bij VV en HH. Daarnaast worden bij de ICT afdeling de eerste stappen gezet voor implementatie van 

SharePoint als intranet omgeving. Planning opbouw SharePoint VROMI is eerste kwartaal 2012. Geografisch Informatie Systeem (GIS) hardware en software is in de 4
e
 kwartaal 

geïnstalleerd bij VROMI. In de 1
e
 helft van 2012 zal gewerkt worden aan de opbouw van het GIS databestand binnen VROMI ter ondersteuning van de primaire geografische 

processen binnen alle diensten. Eerst wordt er gekeken naar de behoeften binnen VROMI, voordat naar buiten toe wordt georiënteerd op het gebruik van GIS, bij bijvoorbeeld 

andere overheidsdiensten.  

10 Beschrijven 

werkprocessen bij het 

min.van Vromi 

QM Start is gemaakt bij 

vergunningen. Opstellen en 

opvolgen P.V.A. voor de 

gehele VROM organisatie 

PVA met tijdspad QM  Tijd / software Uitgewerkt

e planning 

 Actie loopt 

door naar 2012 

Status: In de 1e helft van 2011 is een aanvang gemaakt met het in kaart brengen van processen bij de dienst vergunningen. In het 3
e
 kwartaal is een extern consultant aan de slag 

gegaan met processen bij Vergunningverlening en Inspectie, dit is inmiddels in een vergevorderd stadium. Eind 4
e
 kwartaal is een planning opgesteld voor beschrijving van 

processen binnen het gehele ministerie van VROMI. Deze planning zal vanaf 1
e
 kwartaal 2012 in uitvoering gaan. In deze planning wordt uitgegaan van het in kaart brengen van 

producten/diensten en processen van alle diensten gedurende het jaar 2012. 

11 Update wetgeving 

VROMI 

Jur.adv. Het maken van een 

startnotitie en het opstellen 

van een concept  

Een vastgesteld plan 

van aanpak. Een 

concept verordening 

Jur. Adv. Tijd Landsveror

dening 

wordt 

Zorgen dat de 

raamverordenin

g voor 1-2-12 
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  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit 

beschikb. 

  Middelen Norm Deadline 

landsverordening VROMI 

om in procedure te brengen.  

wordt in procedure 

gezet voor 

vaststelling.  

vanaf 1-1-

2013 

geïmpleme

nteerd 

de 

besluitvormings 

procedure in 

gaat. 

Status: Het idee van het opstellen van een raamverordening VROMI is door de minister goedgekeurd. In eerste instantie ligt de nadruk op Regelgeving met betrekking tot 

vergunning en handhaving. Een concept-verordening is opgesteld en het wordt gepresenteerd aan en besproken met de betrokken diensten, en vervolgens voorgelegd aan JZ&W 

voor review om in de besluitvormingsprocedure te worden gezet. 

12 Voertuigenbeleid 

voor VROMI 

SG/Jur.adv Er is een concept 

uitgewerkt. Na interne 

vaststelling wordt het ter 

goedkeuring voorgelegd 

aan de minister. 

Goedkeuring Extern 

bureau 

Projectbudget Voorstel 

naar Min 

voor 1-10-

11 

Actie vervalt 

Status: De Minister van VROMI is niet meer een voorstander van een afzonderlijk voertuigenbeleid voor het ministerie. Het initiatief voor een centraal voertuigenbeleid voor de 

overheid ligt bij Ministerie AZ.  

13 Verbetering van 

huisvesting 

SG -Verbeteren activiteiten ten 

aanzien van huidige 

huisvesting. 

uitvoering van de 

fysieke 

verbeteractiviteiten 

Personele 

inzet BEH 

Budget Zichtbare 

vernieuwin

gen  

 Actie loopt 

door naar 2012 

Status: Uit eigen middelen zijn de verbeteringen in gang gezet. Het grootste deel van de verbeteringen aan het huidige gebouw zijn in het 4
e
 kwartaal van 2011 afgerond. Er zijn 

nog enige werkzaamheden die nog uitgevoerd dienen te worden. Het grootste werk zit nog in de archiefruimte van VROMI. 

14 Transparant 

aanbestedingsbeleid. 

Intern Jur.adv. – 

extern JZ&W- Bak- 

projectgroep. 

Opstellen aanbestedings 

reglement. 

Vastgestelde 

aanbestedingsregels 

Personele 

inzet 

ministeries 

Tijdsinvestering Definitief 

concept 

voor eind 

‘11 

BAK is sturend. 

Actie vervalt 

Status: Vanwege personele verschuivingen bij JZ&W en BAK heeft het project enige tijd stil gelegen. Er is een projectgroep Aanbestedingsregels waarin vertegenwoordigers van 

de diverse ministeries meedoen. Voor het einde van 2011 is er een concept-LBHAM gereed. De projectgroep werkt nog aan een nadere uitwerking. Planning is om deze in 2012 in 

de besluitvormingsprocedure te brengen. 
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Samenvatting personele situatie en HR gesprekken:  

De HR cyclus binnen VROMI verliep tegen het einde van 2011 wat beter dan aan het begin. Er is verbetering geconstateerd ten aanzien van te tijdige uitvoering van de 

HR gesprekken, terwijl op de inhoud en kwaliteit bij bepaalde diensten verbetering mogelijk is. Het Ministerie loopt nog steeds achter met de planning van de HR 

gesprekken. De planningsgesprekken horen in het begin van de 1
e
 kwartaal te worden uitgevoerd maar zijn voor het grootste deel in het 2

e
 kwartaal uitgevoerd. De 

tussentijdse evaluaties dienen aan het eind van het 2
e
 kwartaal te worden uitgevoerd maar zijn grotendeel tegen het einde van het 3

e
 kwartaal uitgevoerd. De 

eindevaluatiegesprekken dienen voor 1 december te worden uitgevoerd, maar zijn voor eind december grotendeels uitgevoerd. De beleidsafdeling VROM heeft door 

gebrek aan management tot het 4
e
 kwartaal van 2011 nagelaten om de HR cyclus uit te voeren voor 2011.Er dient hierin verbetering plaatst te vinden in 2012.  

De kwaliteit van HR rapportages vertonen een grote variatie. Voor een aantal managers is het raadzaam om (additionele) trainingen te volgen op het gebied van de HR 

cyclus. Voor een aantal managers (en/of hun plaatsvervangers) worden vanaf de 3
e
 kwartaal additionele management trainingen gevolgd, die begin 2012 aflopen.  

Een belangrijk knelpunt voor het verbeteren van het functioneren van het Ministerie ligt op het gebrek aan gekwalificeerd personeel. Het Ministerie had begin 2011 een 

bezettingsgraad rond 62%. De kritieke vacaturelijst aan het begin van 2011 bestond uit 32 fte’s, waarvan 14 op HBO/AC niveau. 16 kritieke vacatures zijn ondertussen 

gevuld. 

Over het jaar 2011 zijn binnen het ministerie de volgende personeelsveranderingen te constateren:  

- Een Juridisch Beleidsmedewerker en een Kwaliteitsmanager zijn in het begin van 2011 aangevangen binnen het Stafbureau van VROMI. De Juridisch 

Beleidsmedewerker is in december overgeplaats naar de afdeling JZ&W van het ministerie AZ. Hierdoor dient naar een vervanger te worden geworven op 

korte termijn. 

- Er is een hoofd van de beleidsafdeling VROM in dienst getreden in october 2011. Tevens loopt de wervingsprocedure voor 2 Senior Beleidsmedewerkers en 1 

beleidsmedewerker bij VROM. Ondertussen is 1 beleidsmedewerker van VROM overgeplaatst naar het OM en een ander naar Beheersdienst. 

- Een advies is goedgekeurd voor de start van een Senior Projectmanager (A) Civiel bij Nieuwe Werken in januarie 2012 en er wordt geworven voor een 

additionele Projectmanager bij Nieuwe Werken. 

- Voor de Beheersdienst zijn 5 onderhoudsmedewerker aangevangen in 2012. Tevens is door de Minister een wijziging van de organisatie en formatie 

goedgekeurd, op basis waarvan in het 1
e
 kwartaal van 2012 de wervingsacties zullen aanvangen voor 2 hoofdmedewerkers en 2 contractmanagers. Een Project 

Coordinator is uit dienst getreden bij Beheersdienst, die inmiddels vervangen is door een interne overplaatsing uit van een Beleidsmedwerker van de afdeling 

VROM. Daarnaast is ook een Technisch Administrateur van Inspectie overgeplaats in een functie van Project Leider by de Beheersdienst. Tevens zijn een 

aantal medewerker op pensioen gegaan uit Beheersdienst. 

- Een advies is goedgekerud voor de start van een Beleidsmedewerker in januari 2012 bij Domeinbeheer.  
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- Bij Vergunningen is een Hoofdmedewerker Vergunningenbeleid begonnen in de derde kwartaal, en in de vierde kwartaal zijn er 2 Vergunningverleners en een 

Secretaresse aangevangen bij vergunningverlening. Een vergunningverlener is in 2011 uit Vergunningen op pensioen gegaan. 

- Er zijn 2 nieuwe Bouw- en Domein Inspecteurs en 1 Veiligheidsinspecteru begonnen in de tweede kwartaal en er is een Milieu Inspecteur aangevangen in de 

vierde kwartaal. Een advies is goedgekeurd voor de aanstelling van een andere Milieu Inspecteur en een Technisch Administrateur per begin 2012 bij de dienst 

Inspectie. Tevens gaat gin 2012 een Milieu Inspecteur op pensioen. 

- In het afgelopen jaar zijn er verschillende acties uitgezet voor het boven-formatief personeel (vooral) bij de Beheersdienst. Medewerkers worden opgeroepen 

voor werk of in een ander traject gezet. Het grootste deel van de acties zijn uitgezet bij P&O en SZV. 

- Voor de diensten Vergunningen en Inspectie wordt er binnen kort een doorlichting uitgevoerd van de organisatieplannen om te bepalen in hoeverre 

aanpassingen noodzakelijk zijn. Aan de hand van het bovenstaande wordt waarschijnlijk de kritieke vacaturelijst aangepast. 

Er is een grote behoefte aan algemene trainingen binnen de organisatie zoals op het gebied van taal- en schrijfvaardigheid. Daarnaast bestaat ook de behoefte aan 

trainingen op het gebied van het schrijven van adviezen. Tevens wordt aandacht gegeven op het gebied van vakgerichte trainingen zoals AutoCAD en GIS. 
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Evaluatie  

Er is het afgelopen jaar ministerie breed prioriteit gegeven aan werving van nieuwe medewerkers, training en opleiding, administratieve organisatie, actualiseren van 

beleid-wet en regelgeving, overzicht en beheersing van projecten, uitvoering acties voor het project verbetering vergunningverlening en handhaving en duidelijkheid 

over planning en evaluatie (middels de voortgangsverslagen). 

Vergunningverlening en handhaving.  

- De vorderingen binnen vergunning verlening en handhaving worden nauwgezet gevolgd. De externe partij (AEF) werkt aan de in de TOR benoemde 

deliverables. Er zijn een groot aantal acties in gang gezet zoals: product en procesbeschrijvingen, GAP analyse en aanpakken GAP’s, uitwerking TOR voor een 

BPM of WFM tool. Uitvoering van de planning is op schema. 

Personeel. 

-  Aanstelling van nieuwe medewerkers verloopt voorspoedig. Helaas blijkt het voor sommige functies moeilijk om de geschikte kandidaat te vinden. Daarnaast 

vetrekken helaas ook geschikte medewerkers naar andere functies binnen en buiten de overheid. Een strikte coördinatie van het werving en selectieproces blijft 

daarom van groot belang.  

Performance management  

- Performance management begint meer en meer als managementtool te werken. De voortgangsverslagen krijgen steeds meer uitwerking als evaluatie verslag. In 

het 4
e
 kwartaal zijn alle verslagen besproken met het MT. Daarnaast is met elk afdeling/diensthoofd individueel een gesprek geweest om terug te kijken op het 

afgelopen jaar en de planning voor 2012.  

- Door uitvoering van performance management worden persoonlijke/individuele prestaties eveneens zichtbaar en bespreekbaar. Hierdoor ontstaan handvatten 

om knelpunten aan te pakken die te wijten zijn aan de inbreng van medewerkers binnen het stafbureau, de beleidsafdeling en de verschillende diensten. 

Wet- en regelgeving. 

- Voor de herziening van de wet- en regelgeving is het ministerie voor een groot deel afhankelijk van de inbreng of ondersteuning van andere ministeries. Met 

betrekking tot de raamverordening VROMI is een startnotitie opgesteld en tevens is een concept landsverordening opgesteld (zie onder PI 11). 

- VROMI participeert in een werkgroep betreffende het nieuwe aanbestedingsbeleid, wat voor het ministerie van groot belang is gezien het hoeveelheid werk dat 

uitgevoerd wordt door derden. Deze werkgroep wordt vanuit BAK voorgezeten. Er ligt inmiddels een concept-landsbesluit met aanbestedingsregels (zie PI 14 

voor nadere toelichting) 
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Uitputting van 2011 budget. 

- De loonkosten zijn over de gehele linie nog niet geadministreerd, er zijn namelijk fouten geconstateerd in de interface met de salarisadministratie. Hierdoor zijn 

alle salarisboekingen op nul gezet, zodra alle fouten hersteld zijn zal de loonjournaalpost cumulatief worden ingelezen. 

- Het Budget van 2011 is formeel pas in juli 2011 goedgekeurd. Alle (geplande) uitgaven zijn tot op dat moment conform het uitgaven niveau van budgetjaar 

2010 beoordeeld. Dit heeft uiteraard gevolgen gehad voor (de volgorde) de uitvoering van projecten en activiteiten binnen het ministerieplan 2011. 

- De gerealiseerde inkomsten voor m.n. de leges voor bouwvergunningen blijven ver onder het budget, deze trend lijkt zich op korte termijn helaas niet te 

herstellen. De hoeveelheid aanvragen voor bouwvergunningen is ook gedaald ten opzichte van 2010, deze tendens vertoont zich nu al een aantal jaar. Vermoed 

wordt dat dit te maken heeft met de wereldwijde financiële crisis, echter dit is nog niet definitief vast te stellen. 

- M.b.t. de budgetuitputting dient vermeld te worden dat de cijfers nog niet volledig zijn daar er nog lopende adviezen en diverse boekingen en correcties nog 

plaats moeten vinden. 

Ten slotte: 

- De benodigde acties voor verbetering van de werkomgeving zijn het afgelopen kwartaal in gang gezet en voor de grootste deel voltooid. Vervolgactie is het 

efficiënt en overzichtelijk archiveren van de dossiers en andere administratie. 

- Verder zal het ministerie zich in het komende jaar gaan buigen over de planning van de implementatie van een kwaliteit management systeem: (waar staan we 

nu, welke richting gaan we op, wat is er nodig om successen te boeken). Dit wordt nader uitgewerkt in het VROMI Ministerieplan voor 2012 en in een 

specifieke kwaliteitmanagement Planning die in het eerste kwartaal 2012 nadere invulling gaat krijgen. 

- De successen binnen het Ministerie van VROMI worden bepaald door allerlei factoren. Zo zijn we afhankelijk van inbreng, betrokkenheid en samenwerking. 

Hier zal het komende jaar weer aandacht aan gegeven worden. Dit betekend dat het commintment van iedereen van belang is bij de verbeteracties die nodig 

zijn om het ministerie van VROMI verder te professionaliseren. 
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Uitwerking Prestatie-Indicatoren m.b.t. 2011 

  Omschrijving PI  Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit Norm Middelen Deadline 

   KSF 1 : Personeel en benodigdheden              

1 Invulling kritieke 

functie van 

afdelingshoofd VROM 

  SG Werving & selectie i.s.m. P&O Indiensttreding        gereed 

Status: ingevuld per 15-10-2011 

 2 Invulling kritieke 

functie van senior 

beleidsmedewerker 

 SG/hoofd VROM Werving & selectie i.s.m. P&O Indiensttreding       Vrijwel gereed 

(1
e
 kwartaal 

2012) 

Status: Benoemingsvoorstel Sr. VROM (Milieu) volgt 1
e
 kw. 2012. Vacature Sr. VROM (RO) zal in 2012 worden opengesteld. 

 3 Tijdelijke versterking 

van capaciteit 

 hoofd VROM SEI project Inhuur 

gerealiseerd 

       gereed 

Status: Vervolg versterking door beleidsadviseur(s) DRO Amsterdam is voorzien in 2011. Voor 2012 dient een verlenging te worden geregeld.  

4 Aanbieden vakgerichte 

cursussen die op de 

lijst training/opl. staan 

 Staf/ P&O  I.s.m. P&O cursus organiseren Certificaat van 

bekwaamheid 

       gereed 

Status: Opleidingsbehoefte is geïnventariseerd. Cursus Project management loopt (via Stafbureau). 

 5 Aanbieden incompany 

cursus Adobe 

Illustrator 

 Hoofd VROM I.s.m. DRO Amsterdam cursus 

organiseren 

Certificaat van 

bekwaamheid 

       Loopt door 1e 

kw. 2012 
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  Omschrijving PI  Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit Norm Middelen Deadline 

Status: Aanbieding cursus is vertraagd door onduidelijkheid over precieze administratieve procedures m.b.t. financiering. Thans voorzien voor 2012. 

 6 Proces Hinder 

vergunning nader 

beschrijven en 

normen/standaarden 

opstellen 

QM/ medewerkers 

natuur en milieu 

Proces beschrijven / standaarden/ 

normen ontwikkelen en vaststellen 

Procesbeschrij-

ving/ 

vastgestelde 

normen. 

      Vierde 

kwartaal 

(loopt door in 

2012) 

Status: De Beleidsmedewerker Milieu en Natuur is nog druk doende om de oude individuele Hinderwetvergunningen (“cold cases”) naar Permits over te doen. Een 

kwaliteitsimpuls is hard nodig. Er wordt gewerkt aan versterking van de capaciteit die daarvoor nodig is, zowel in relatie tot het beschikbare personeel als de invulling van 

vacatures. 

7 Computerfaciliteiten 

afstemmen op 

feitelijke bezetting 

 Hoofd en Controller Zorgen dat er beschikbare 

werkplek geregeld is 

beschikbaarheid    gereed 

Status: geen knelpunten  

 8 Aanschaffen 

kleurenprinter 

 Hoofd Zorgen voor plaatsing 

kleurenprinter (overleg met ICT 

nodig?) 

beschikbaarheid       Door naar  

 1e kw.2012 

Status: Moet nog gebeuren 
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  Omschrijving PI  

Kwaliteit 

Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit Norm Middelen Deadline 

 KSF 2 : Ontwikkelingsplannen       

1 Opstellen 

ontwikkelingsplannen 

Simpson Bay en 

Conserveringsgebieden 

Hoofd/ 

Procesmanager 

I.s.m. consultant uitwerken NvU, 

voorontwerp en ontwerp   

Voor 

besluitvorming 

voorgelegde 

documenten 

     Vierde 

kwartaal 

(loopt door in 

2012) 

Status: Project is gestart in mei 2011, heeft na onderbezetting afdeling en niet leveren extern bureau een herstart ondervonden in oktober/november 2011 en loopt door in 

2012. Samenwerking met het hiervoor al veel eerder gecontracteerde stedenbouwkundige bureau Royal Haskoning in Nederland is eveneens sterk verbeterd na een stevige 

evaluatie en de daarop gevolgde wijziging in teamsamenstelling binnen dat bureau. Ook vanuit VROM is de regie weer stevig in handen genomen. 

2 Stedenbouwkundige 

uitwerking ‘Hotspots’ 

Hoofd Eerste plan van aanpak opstellen en 

PT samenstellen 

Strategie 

voorstellen 

      Loopt mee in 

Zoning SXM 

(2012) 

Status: Stagiaire heeft in het kader van een afstudeeropdracht een voorstel uitgewerkt voor de Hotspot Cul de Sac. Deze loopt mee in het project Zoning SXM. 

3 Vaststellen Nota van 

Uitgangspunten voor 

ontwikkelingsplannen 

Billy Folly/Cay Bay, Cole 

Bay, Little Bay en Cul-

de-Sac 

Hoofd en 

Procesmanager 

Zoning SXM 

Opstellen Nota van Uitgangspunten. 

Voorleggen voor vaststelling aan 

minister 

Vastgestelde 

N.v.U. 

      2011 

Status: Loopt. Zoning SXM is weer voortvarend opgepakt en zal in 2012 op diverse geplande momenten resultaten opleveren in de vorm van (concept-)ontwikkelingsplannen. 

4 Afronden structuurvisie Hoofd, 

Procesmanager 

Zoning SXM 

Budget achterhalen. Vervolgopdracht 

aan DRO uitzetten. 

Afgeronde 

structuurvisie 

      2011 
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  Omschrijving PI  

Kwaliteit 

Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit Norm Middelen Deadline 

Status: Voor de structuurvisie was in 2011 NAf 186.720 ,- beschikbaar. Dat bedrag blijft staan voor 2012. 

5 Voorstellen van 

beleidsvoornemens 

formuleren 

Hoofd en 

Procesmanager 

Zoning SXM 

Vanuit structuurvisie de kern van 

beleidsvelden definiëren. Hieruit 

beleids voornemens ontwikkelen 

Beleidsvoor-

nemens 

      2011 

Status: Wegens ontbreken structuurvisie en gebrek aan menskracht geen activiteiten in 2011. Voorstellen zijn verwerkt in het Ministerieplan 2012. 

 KSF 3. Beoordeling c.q. ontwerp van concept 

wetgeving 

        

1 Evalueren hinderwet/ 

milieuverordening en 

opstellen verbeterplan 

Beleidsmedewerker Eerst evalueren, daarna verbeter plan 

opstellen, daarna wetgeving vast 

laten stellen 

Evaluatieplan 

Verbeterplan 

Wetgeving 

      Vierde 

kwartaal 

Status: geen concrete voorstellen gedaan. Beleidsmedewerker Milieu is per 1 december 2011 vertrokken. Target wordt meegenomen in Ministerieplan 2012 en toegewezen 

aan (Senior) beleidsmedewerker Milieu. 

2 Vast laten stellen 

herziene VROM 

wetgeving 

Hoofd/ Jur.adv. Aandragen inhoudelijke inbreng voor 

wetgeving 

Inbreng VROM 

wetgeving 

      Vierde 

kwartaal 

Status: Startnotitie opgesteld; verdere uitwerking loopt. Internationale Milieuverdragen zijn ontvangen maar geen capaciteit voor implementatie. Personele assistentie 

besproken met (en mondeling toegezegd gekregen van) hoofd Buitenlandse Betrekkingen 

3 Evaluatie/beoordeling 

bouwverordening  

Hoofd/ Jur.adv. Eerst evalueren, daarna verbeter plan 

opstellen, daarna wetgeving vast 

laten stellen 

Verordening/ 

wetgeving 

     Meenemen 

naar 2012 

Status: Nog niet opgestart wegens gebrek  aan personeel bij VROM. Wordt meegenomen in Ministerieplan 2012 
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  Omschrijving PI  

Kwaliteit 

Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit Norm Middelen Deadline 

4 Beoordeling / Evaluatie 

Onteigenings 

verordening 

Hfd VROM/Hfd 

Domein 

Eerst evalueren, daarna verbeter plan 

opstellen, daarna wetgeving vast 

laten stellen 

verordening    Eerste aanzet 

derde 

kwartaal 

Status: Tot nu toe geen resultaten. Hoofd VROM is pas aangetreden per 15-10-2011. Wordt meegenomen in Ministerieplan 2012 

5 Evalueren en 

beoordelen 

Grondexploitatiewet 

Hfd VROM/Hfd 

Domein 

Eerst evalueren, daarna verbeter plan 

opstellen, daarna wetgeving vast 

laten stellen 

wetgeving    Eerste aanzet 

derde 

kwartaal 

Status: Tot nu toe geen resultaten. Hoofd VROM is pas aangetreden per 15-10-2011. Wordt meegenomen in Ministerieplan 2012 

6 Evalueren en 

beoordelen Wet 

Ruimtelijke Ordening 

Hoofd Procedures uit de wet aanpassen aan 

nieuwe land structuur. Voorstellen 

ontwikkelen voor aanvullende 

wetsartikelen 

Wetsvoorstel    Derde 

kwartaal 

Status: Tot nu toe geen resultaten. Wordt meegenomen in Ministerieplan 2012 als onderdeel van de voorbereiding van de landsverordening VROMI 

7 Het Omzetten van 

landsverordeningen 

Nederlandse Antillen 

naar land St. Maarten 

Hoofd/ jur. Adv. Algehele inventarisatie maken van 

VROMI landswetgeving. Destilleren 

welke verordeningen samengevoegd 

moeten worden. 

Staf evalueert 

voortgang 

   Vanaf eerste 

kwartaal 

doorlopend 

Status: Startnotitie en concept landverordening VROMI is gemaakt. Jurist VROMI is vertrokken dus proces moet door opvolger worden opgepakt. 

8 Het realiseren van de 

Marine Park 

verordening 

Hoofd/ O.L./ 

medewerkers natuur 

en milieu  

Opnieuw beoordelen of bestaande 

voorstel voorgelegd of aangepast 

moet worden. Daarna voorleggen 

aan ministerraad. 

Marine Park 

Verordening 

   Derde 

kwartaal 

Status: Minister EZ heeft op grond van de Landsverordening Maritiem beheer een beschermd gebied aangewezen (Man of War Shoal Marine Park). Door EZ wordt gewerkt 

aan een beheersovereenkomst met de Nature Foundation. 
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  Omschrijving PI  

Kwaliteit 

Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit Norm Middelen Deadline 

9 Het realiseren van 

voorstellen m.b.t. 

Nationale Parken 

(ontwikkelingsplan 

Conserveringsgebieden 

 

Medewerkers natuur 

en milieu 

Door bestemmingsplan vastgestelde 

gebieden verder uitwerken tot 

nationaal park 

Landpark 

verordening 

   Start vierde 

kwartaal 

Status: Tot nu toe geen resultaten. Wordt meegenomen in Ministerieplan 2012. 

 Ksf 4. Ontwikkelen conceptrapportages m.b.t. 

Lange termijn beleid 

      

1 Watermanagement en 

riolering (Waterplan) 

 Lange termijn watermanagement 

plan ontwikkelen 

Eerste aanzet 

plan, 

startnotities 

etc. 

   Derde 

kwartaal 

Status: geen concrete resultaten wegens personeelsgebrek. Beleid wordt in overleg met Beheersdienst en Dienst Nieuwe Werken meegenomen in Ministerieplan 2012 

2 Huisvestingsbeleid 

(woonvisie) 

I.s.m. soc. zaken Input van soc.zaken is uitgangspunt 

voor woonbeleid 

Woonvisie    Vierde 

kwartaal 

Status: Regie is na goed ambtelijk overleg met VSA weer terug bij VROM. Financieringsverplichting is vastgelegd in samenwerking met USONA. Marktpartij is geselecteerd en 

zal 1
e
 helft 2012 aan de slag gaan. 

3 Infrastructuur en milieu 

(Verkeer- en 

vervoersplan) 

Hoofd/ ec.zaken Ontwerpen startnotitie, consensus 

bereiken, ontwikkelen plan 

Startnotitie/ 

plan 

   Eerste aanzet 

derde 

kwartaal 

Status: geen concrete resultaten wegens personeelsgebrek. Policy wordt in overleg met Beheersdienst en Dienst Nieuwe Werken meegenomen in Ministerieplan 2012 
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  Omschrijving PI  

Kwaliteit 

Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit Norm Middelen Deadline 

4 Landschap en 

cultuurhistorie 

(Implementatieplan, 

toelichting bij 

ontwikkelingsplan 

Conserveringsgebieden 

 

Medewerkers natuur 

en milieu 

Historiekaarten gebruiken voor het 

ontwikkelen van lange termijnvisie 

landschappelijk en cultureel erfgoed 

Lange 

termijnvisie 

   Vierde 

kwartaal 

Status: Inmiddels verwerkt in concept plannen Zoning SXM. Wordt nader uitgewerkt en voorgelegd aan de Minister in 2012 

5 Duurzaamheid: 

diversificatie economie, 

duurzame energie, 

woon/ leefomgeving. 

Hoofd en medew. Nader definiëren van de visie en 

onderwerpen. Voorstel ontwikkelen 

en nader uitwerken tot 

beleidsvoornemens. 

beleidsvoorne

mens 

   Vanaf tweede 

kwartaal 

Status: geen concrete resultaten anders dan verwerkt in de concept-ontwikkelingsplannen. Apart beleid op het vlak van Duurzame Energie ligt niet in hoofdaanleg bij de 

afdeling VROM maar bij de hiervoor speciaal toegewezen consultant bij het Stafbureau VROMI. Duurzaamheid wordt uiteraard wel zoveel mogelijk meegenomen in de diverse 

beleidsvelden en ruimtelijke plannen van de afdeling VROM. 
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Specifieke dienst/ afd. indicatoren 

 Aantal Inzet Status 

Hindervergunningen 

 

28 (“cold cases” uit 2009,2010 en 

2011) 

1 fte Afgerond 

Planning Permits 

 

PP en exemptions: 7 2  Afgerond 

Adviesaanvragen andere afdelingen 

- Domeinbeheer 
- Vergunningen 

 

24 bouwplannen voor Permits en 21 

adviezen voor Domeinbeheer 

 

Inhaalslag op zowel registratie als 

afhandeling wordt gemaakt  

3 fte Afgerond 2011 en 1
e
 kwartaal 2012 

Adviesaanvragen Kabinet Minister 

 

12 1 afgerond 

Adviesaanvragen overige ministeries 

 

0 0 nvt 

Beleidsstukken /nota’s 

 

0 0 nvt 

Projecten 

 

3 4 fte lopend 

Registratie van Hindervergunningen en Planning Permits hebben niet, nauwelijks of onvoldoende plaats gevonden in 2011. Hiermee is in het nieuwe jaar 2012 

opnieuw een aanvang gemaakt (zowel de oude “cold” cases Hindrance Permits als Building Permits als de nieuwe adviesaanvragen worden thans geregistreerd).  
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Samenvatting personele situatie en HR gesprekken:  

Voorop staat dat het bij de afdeling VROM te lange tijd aan leiding heeft ontbroken. Dit heeft gaandeweg geleid tot een soort “verweesdheid” en “apathie” waar het 

gaat om effectief afgeven van gevraagde adviezen. Een deel van het personeel is gedemotiveerd en heeft onvoldoende passend werk. In een enkel geval lijkt zelfs het 

vermoeden gerechtvaardigd dat er sprake is van een belangrijk deel aan nevenwerkzaamheden (eigen bedrijf) binnen de werkuren van het departement. Bewijs 

hiervoor lijkt in het verleden niet rond te zijn gekregen. De remedie daartegen is zorgen voor ruim voldoende werk binnen de muren van VROM waarop de HRM-

cyclus kan worden losgelaten. Daar wringt dan gelijk de schoen. 

De kerntaken van de afdeling zijn thans nog in een “overgangssituatie”. Dat wil zeggen van thans nog deels uitvoerend en beleidsvormend/-adviserend naar een in 

beginsel meer en meer wetgevend en beleidsvormend karakter op HBO en Universitair niveau. Feit is dat laatstgenoemde niveau  (het gewenste toekomstscenario 

voor een goed functionerende policy department) niet zal kunnen worden behaald met een belangrijk deel van het huidige personeel. 

Thans in uitvoering zijnde taken als Structuurvisie, Zoning SXM en Volkshuisvestingsbeleid (Woonvisie) passen goed in dit toekomstscenario. De uitrol van een 

Geografisch Informatie Systeem voor heel VROMI niet of is in elk geval minder voor de hand liggend. Maar gelet op de huidige bemensing is er vooralsnog wel voor 

gekozen en wordt deze taak ook opgepakt, gelukkig met enige deskundige hulp van buitenaf. In een relatief kleine organisatie als VROMI moeten immers ook 

pragmatische keuzes kunnen worden gemaakt.  

Alle Planning interviews voor 2012 hebben plaatsgevonden  in het laatste kwartaal 2011. De verslagen zijn (vrijwel) alle ondertekend en worden z.s.m. doorgezonden 

naar de SG. Het proces van bespreken,  invullen en ondertekenen is nieuw voor de meeste medewerkers en vergt daardoor ook de nodige uitleg en overredingskracht 

van de leiding. In een aantal gevallen is ook duidelijk het functioneren al aan de orde gesteld om verderop in het proces (mid term assessment) betere resultaten te 

kunnen boeken. Het hoofd VROM zal in de weken 3 en 4 van 2012 de HRM-training volgen. De Planning interviews zullen dan al afgerond zijn maar wijken in essentie 

niet af van de beginselen van het HRM-beleid. Kern van het HRM-beleid is en blijft voor het hoofd VROM het met regelmaat in gesprek blijven met de medewerkers 

en vooral ook op de “niet-officiele” momenten de verbinding te leggen. Uiteindelijk kan hiernaar altijd weer worden verwezen in de latere cyclus-gesprekken. 

De vacature Senior Beleidsmedewerker (Milieu) en de Beleidsmedewerker (RO) zijn in vergevorderd stadium. 

De vacatures Senior beleidsmedewerker VROM (RO) en Wetenschapper moeten nog worden opengesteld.  

De vacature Secretaresse VROM wordt vooralsnog niet ingevuld. Mogelijk dat deze later in de tijd alsnog  nodig blijkt maar er wordt thans geen haast mee gemaakt.
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Evaluatie  
 

Bepalend bij uitstek was de tamelijk chaotische situatie en het gebrek aan (capabel) personeel en leiding tot 17 oktober 2011. 

Door deze situatie is begrijpelijkerwijs onvoldoende aandacht besteed aan snelle en adequate advisering op veel dossiers en de vele overgedragen landstaken (per 10-

10-2010) en te implementeren wetten en verdragen. De verbouwingsperikelen van het ministeriegebouw (op zich heel goed en noodzakelijk) hebben ook niet 

bijgedragen aan een behoorlijke productiviteit. Door gebrek aan leiding en sturing ontstaat normaliter van nature enig “zelfsturend” gedrag maar dat slaat door als 

die te lange tijd volledig afwezig blijft, door wat voor omstandigheden dan ook. Dat wordt dan weer een voedingsbodem voor een gedemotiveerde, negatieve sfeer 

en ongewenste effecten zoals bijvoorbeeld  toenemend ziekteverzuim, ongeoorloofde afwezigheid op de werkvloer, etc.  

Langzaamaan moet het vertrouwen weer worden hersteld en de productie geherstructureerd.  

Ook aan de competenties van een deel van de medewerkers moet hard worden gewerkt om met succes verder te kunnen bouwen aan een Beleidsafdeling. In een 

enkel geval zou herplaatsing naar een meer geschikte functie elders wenselijk zijn. De uitdaging ligt hem voor nu in het enthousiasmeren van de medewerkers en het 

laten werken aan de eigen competenties om zoveel mogelijk aansluiting te kunnen vinden bij de kerntaken van de beleidsafdeling VROM. 

Verbetering kan ook worden gevonden in een herstructurering van taken en het werken aan taakvolwassenheid, gezonde zelfsturing, pro activiteit en collegialiteit 

(delen van kennis en ervaringen). Aan deze “cultuuromslag” wordt gewerkt. Cultuurveranderingen kosten echter veel tijd en geduld. 

De politiek-bestuurlijke context is een dynamische en vergt veel van de ambtelijke competenties op het vlak van de bestuurlijke sensitiviteit, creativiteit en 

inlevingsvermogen. Aan deze competentieverbetering wordt eveneens gewerkt maar ook dat kost enige leertijd. 

Uitbreiding en verbetering van de interne communicatie en afstemming binnen communicatiekanalen met de andere Ministeries is een “must” om te voorkomen dat 

er inefficiënt en langs elkaar heen wordt gewerkt. Ook dit is uiteraard onderwerp van onze aandacht.  

Vasthouden aan een vlotte informatievoorziening via een linking-pin principe is wenselijk.  

Aan de noodzakelijke invulling van de vacatures binnen VROM wordt gewerkt. Invulling is cruciaal voor het kunnen opstarten van een groot aantal taken dat nu niet 

voldoende kan worden bediend. Een vlotte medewerking van P&O is eveneens van groot belang. Een deel van de huidige protocollen wordt in dat licht als onnodig 

vertragend ervaren. 
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De ondersteuning vanuit Amsterdam (DRO) blijft voorlopig ook geen overbodige luxe. Een soepele medewerking in de hiërarchie en het  

(financieel-)bureaucratische proces (vooral ook buiten VROMI) dat nodig is om dit tot een goed eind te brengen,  is zeer nodig!   

 

Mandateringsbevoegdheden kunnen bijdragen aan een snellere en efficiëntere afhandeling van dossiers en brieven.  

Dat laatste geldt ook voor een online financiële  inzage in de eigen budgetten.  
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Eindresultaten 

1. Het hebben van voldoende gekwalificeerd personeel 

PI: Invulling van kritieke vacatures 

PI: Het bieden van vakgerichte cursussen aan het personeel 

PI: Middels externe middelen tijdelijke versterking van de capaciteit verkrijgen 

2. Civieltechnische en bouwprojecten van goede kwaliteit  

PI: Project proces nader beschrijven en verbeteringen implementeren 

PI: Vaststellen beleidskader toekomstontwikkeling (afwatering en riolering) 

PI: Vaststellen beleidsdocumenten op het gebied van civieltechnische werken. 

PI: Implementatie “Microsoft Projects” 

PI: Gedegen projectadministratie 

PI: Gedegen projectoverdracht aan de beheersdienst 

PI: Structureel overleg met relevante afdelingen, VROM, beheer, domeinen, vergunningen 

PI: Advies uitbrengen m.b.t. verbetering Aanbestedingsprocedure (conform de SAAB 1988) 

PI: Verbetering van advisering bij particuliere plannen 

PI: Bieden van projectmanagement en technische ondersteuning aan andere ministeries, bij realisatie van bouwtechnische projecten  

PI  Aflevering van civieltechnische en bouwprojecten van hoge kwaliteit 
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3. Project Facturatie proces verbeteren 

PI: Centrale Registratie en archivering Facturen 

PI: Doorlooptijd facturatie verminderen 

PI: Ontwikkelen kwartaalrapportages 
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Uitwerking Prestatie indicatoren 
  Omschrijving PI NW Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit Norm Middelen Deadline 

   KSF 1 : Personeel               

1 Invulling kritieke functie 

van project Manager A 

  SG VROMI/ HNW Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

Indiensttreding   Versterking 

met 1fte 

 Kwalitatieve 

versterking 

van de Dienst 

 Budget 

2012 

 Vierde 

Kwartaal 

2011 

Status: De heer Daryl Stuart zal per 01 Januari 2012 in dienst treden als project manager A (Civiel) bij de Dienst Nieuwe Werken. 

  Invulling kritieke functie 

van Project Manager A  

 SG VROMI/HNW Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

Indiensttreding  Versterking 

met 1fte 

 Kwalitatieve 

versterking 

van de Dienst 

 Budget 

2012 

 Tweede 

Kwartaal 

2012 

Status: Onderhandelingen met een geschikte kandidaat is door de mand gevallen 

  Tijdelijke versterking 

van capaciteit 

 SG VROMI/ HNW Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

Indiensttreding  Versterking 

van de Dienst 

 Capaciteit  

versterking 

van de Dienst 

 Budget 

2012 

 Vierde 

kwartaal 

Status:hier wordt aan gewerkt ism met  P&O. 

2 Aanbieden vakgerichte 

cursus aan project 

Managers  B 

 QM-VROMI/ HNW I.s.m. P&O 

cursus 

organiseren 

Certificaat van 

bekwaamheid 

 Versterking 

vakkennis 

 Versterking 

vakkennis  

 Budget 

2012 

 Tweede   

kwartaal 

2012 

Status: Hieraan wordt gewerkt ism de VROMI Quality Manager 

  Kennis verbetering op 

het gebied van 

contractbeheersing 

voor alle medewerkers. 

 QM-VROMI/HNW I.s.m. P&O 

cursus 

organiseren 

Certificaat van 

bekwaamheid 

 Versterking 

Vakkennis 

 Versterking 

vakkennis 

contractbehe

ersing 

 Budget 

2012 

 Tweede  

kwartaal 

2012 

Status: Een aanvang is hiermee gemaakt maar moet verder uitgewerkt worden ism de VROMI Quality Manager. 
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  Na implementatie van 

MS project, cursus 

aanbieden 

 QM-VROMI & 

Controller 

Cursus of training on 

the job i.s.m. P&O 

Certificaat van 

bekwaamheid 

 Versterking 

Vakkennis 

 Versterking 

planningsacti

viteiten. 

 Budget 

2012 

 Eerste 

kwartaal 

2012. 

Status: dit moet nog opgepakt worden 

  Aanbieden van 

vakgerichte cursussen 

aan Medewerker 

Projekt 

Ondersteuning. 

 QM-VROMI/ HNW I.s.m. P&O cursus 

organiseren 

Certificaat van 

bekwaamheid 

 Versterking 

Vakkennis 

 Versterking 

vakkennis 

Budget 

2012 

 Tweede  

kwartaal 

2012 

Status: hier wordt aan gewerkt ism VROMI Quality Manager. 

  Aanbieden van 

Administratieve 

opleiding aan 

Secretaresse. 

 QM VROMI/HNW Cursus of training on 

the job i.s.m. P&O 

Certificaat van 

bekwaamheid 

 Versterking 

Vakkennis 

 Versterking  

kennis en 

vaardigheden

. 

 Budget 

2011 

 Vierde 

kwartaal 

Status: De secretaresse is momenteel  bezig om een vakgerichte cursus te volgen op vakgebied. 
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Beleids- en uitvoeringsprocessen  

 

  Omschrijving P2 NW 

Kwaliteit 

Verantwoord

elijk 

 Activiteiten Meetsysteem Capaciteit Norm Middelen Deadline 

3 Projectproces nader 

beschrijven en 

verbeteringen 

implementeren 

QM 

VROMI/HNW 

I.s.m. Kwaliteits manager 

in kaart brengen van 

project proces en 

implementeren 

verbeteringen 

Praktische proces 

beschrijving 

  100% 

duidelijkheid 

over het 

project 

proces 

 Budget 

2012 

Tweede 

kwartaal 

2012. 

Status: hier wordt aan gewerkt ism VROMI Quality Manager. 

4 Vaststellen 

beleidskader 

ontwikkeling 

(afwatering en 

riolering (Vaststellen 

beleidsdocumenten 

op het gebied van  

Civieltechnische) 

 HNW/HVROM I.s.m. Vrom 

beleidskader opstellen 

en ter goedkeuring 

voordragen 

 Vaststellen van 

beleidregels en 

uitgangspunten 

   Vastgestelde 

beleidregels. 

 Budget 

2012 

 Tweede 

kwartaal 

2012 

Status: een aanvang is hiermee gemaakt maar moet aktief opgepakt worden ism hoofd VROM. 

5 Advies voorleggen 

betreffende 

beheersing 

contractmanagement 

 Qm VROMI/ 

HNW 

Intern projectgroep 

samenstellen met 

beheerdienst en proces 

contractbeheersing 

opstellen met 

kwaliteitsmanager 

 Voldoende 

toezicht en 

internal audits 

   Versterking  

kennis en 

vaardighede

n op het 

gebied van 

Contract 

beheersing. 

 Budget 

2012 

 continu 

Status: dit moet  opgepakt worden ism VROMI Quality Manager. 
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6 Implementatie van 

MS Projects 

 SG VROMI/ 

HNW 

I.s.m. ICT installeren en 

implementeren van MS 

projects 

 Voldoende inzicht 

in lopende 

perojecten en de 

planning daarvan. 

   Inzicht 

vergroten  op 

de projekten 

  Tweede 

kwartaal 

2012. 

Status: Dit moet nog opgepakt worden. 

7 Implementatie van 

een gedegen project 

administratie 

  Opstellen van een format 

voor project 

administratie en 

afspraken maken met 

gebruikers. 

Check op kwaliteit 

en actualiteit van 

project 

administratie 

   Inzicht in de 

gang van 

zaken op de 

Dienst. 

   Derde 

kwartaal 

2012. 

Status: hier wordt aan gewerkt ism de VROMI Quality manager, Controller en SG VROMI.  

8 Structureel overleg 

met relevante 

afdelingen zoals  

VROM, 

Beheersdienst, 

Domein Beheer, 

Vergunningen 

  Afspraken maken, 

opstellen overleg 

agenda. 

Verslag legging    Optimale 

samenwerkin

g tussen de 

Diensten en 

afdelingen. 

   Eerste 

kwartaal 

2012. 

 

Status: Wegens tijd gebrek, gebeurt dit momenteel op een ad hoc basis, maar dient op een structurele basis plaats te vinden. 

9 Gedegen 

projectoverdracht aan 

de Beheersdienst 

  In overleg met 

beheersdienst afspraken 

maken over de zaken die 

van belang zijn bij 

overdracht. 

Projectdossier na 

overdracht bij de 

beheersdienst 

   Optimale 

samenwerkin

g tussen de 

Diensten. 

   Erste 

kwartaal 

2012. 

 

Status: Hier wordt aan gewerkt ism Hoofd Dienst Beheer. 
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10 Advies en 

ondersteuning bij 

verbetering van het 

aanbestedingsproces. 

(conform SAAB 1998) 

  Actieve bijdrage leveren 

aan het verbeteren van 

dit proces. 

Beleidsafspraken - 

praktische 

procesbeschrijving. 

Commitment bij 

betrokkenen. 

       Eerste 

kwartall 

2012. 

 

Status: Ism Jurist VROMI wordt medewerking en ondersteuning hieraan verleend door de dienst Nieuwe Werken. 

11 Verbetering van 

advisering bij 

particuliere plannen. 

 HNW Opstellen standard 

format voor het 

evalueren van 

particuliere plannen 

 Evalueren van 

particuliere 

aanvragen zsm 

afhandelen. 

   Max. 2 

weken 

   Eerste 

kwartaal 

2012. 

 

Status: hier wordt aan gewerkt om de doorlooptijd terug te brengen naar maximaal 2 weken. 

12 Bieden van 

projectmanagement 

en technische 

ondersteuning aan 

andere ministeries. 

  Technische bijstand 

bijdragen aan andere 

Ministeries bij de 

totstand koming van 

projekten 

    Continu  Ond

ersteuning 

van overige 

Ministeries. 

   continu 

Status: Dit loopt continu en gaat goed. 
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 Facturatie en Rapportage 

 

  Omschrijving P3 

NW Facturatie 

Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit Norm Middelen Deadline 

13 Transparante 

registratie en 

archivering van 

facturen 

 Controller/ HNW Nadere 

afspraken maken 

met controller 

Transparante 

registratie 

   Inboeken 

documenten  

  Continu 

Status: Hier wordt aan gewerkt ism de VROMI Controller. 

 14 Doorlooptijd 

facturen 

verminderen 

 Controller/ HNW Duidelijkheid 

creeren over 

facturatieproces. 

Norm definieren. 

Openstaande 

postenlijst 

  Doorlooptijd 

terugbrengen tot 

een minimum. 

   Continu. 

Status: Hier wordt aan gewerkt ism VROMI Controller. 

 15 Ontwikkelen 

kwartaal 

rapportages 

 Controller/QM 

VROMI/ HNW 

I.s.m. Controller 

format 

ontwikkelen en 

rapporteren 

Transparante 

rapportages. 

   Proffesionalisering 

van rapportages 

   continu 

Status: continu process in ontwikkeling ism Quality Manager en Controller van VROMI. 
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Uitwerking specifieke dienst / afd. indicatoren 

   

A.  B.  Projecten Omschrijving Budget 

Nafl. 

115.861.862 

Fase  Status Uitputting 

Nafl. 

Type Project 

1 Bel-Air Flood modelling 

Study 

Het betreft hier een door Unesco-

IHE uit te voeren studie voor het 

gebied rondom Bel-Air. 

47.000,- Dit projekt is 

momenteel in de 

onderzoekssfase. 

De opdracht is 

reeds   aan 

Unesco-IHE 

verstrekt. 

0,- Studie Civiel 

2 Hope Estate fase 2 

woningbouw 

Betreft de realisatie van de 2e fase 

van het sociale woningbouwproject 

te Hope Estate, bestaande uit (24) 

woningen (Naf 4,400,000) en 

infrastructuur (Naf 1,206,700) 

gefinancierd uit de SEI programma 

(USONA) met bijdragen van het 

land Sint Maarten en de SMHDF 

5.606.700 Het projekt bevindt 

zich momenteel in 

de uitvoeringsfase 

en wordt naar 

verwachting eind 

januari 2012 

opgeleverd. 

Het project 

verloopt volgens 

planning. De bouw 

van de 24 

appartementen is 

eind november  

2011 opgeleverd 

en de 

infrastructuur staat 

gepland om eind 

januari 2012 

opgeleverd te 

worden. 

4.593.358,- Uitvoering Nieuw-

Bouw 

3 Drainage Police Homes 

“Philipsburg” 

Betreft het aanbrengen van 

afwaterings voorzieningen om de 

PM De 

voorbereidingsfase 

Offertes zijn 

opgevraagd om de 

PM Voorbereiding Civiel 
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overstromingen ter hoogte van de 

bestaande politie huizen te 

Philipsburg te voorkomen. 

dient nog 

opgedragen te 

worden 

voorbereiding op 

te dragen. 

4 Design & Preparation 

“Drainage Upgrading 

Cole Bay 

Het betreft hier hetlagergelegen 

gebied vanaf Union road tot aan de 

Simpson Bay Lagoon 

48.650,- Het projekt bevindt 

zich momenteel in 

de 

voorbereidingsfase. 

De opdracht is 

reeds aan een 

inginieursbureau 

verstrekt voor de 

voorbereiding. 

0,- Voorbereiding Civiel 

5 Afwatering Cole Bay 

(Midas fase 3) 

Betreft de verbetering van de 

afwatering door aanleg van 

afwateringskanalen en 

rioolleidingen te Cole Bay. 

Financiering deels uit de SEI 

programma (USONA) (Naf 

1.311.781) en deels uit 

landsmiddelen (Naf(2.994.321). 

4.294.321,- De openbare 

aanbesteding heeft 

plaatsgevonden. 

De start van de 

uitvoering dient nog 

plaats te vinden. 

De  gunning als 

gevolg van de 

openbare aan-

besteding dient 

nog plaats te 

vinden. Een advies 

hiertoe is 

opgestuurd ter 

goedkeuring aan 

de Minister van 

VROMI. 

0,- Uitvoering Civiel 

6 Upgrading Union Road Het betreft het upgraden van de 

Union road te Cole Cay middels 

aan te leggen afwatering,- en 

rioleringsvoorzieningen met 

inbegrip van de nodige 

wegverbreding. 

49.077,- Dit projekt is 

momenteel in de 

voorbereidingsfase.  

De opdracht voor 

de voorbereiding is 

aan een 

ingenieursbureau. 

14.000,- Voorbereiding Civiel 

7 Infrastructure Upgrade 

Dutch Quarter 10th EDF 

Het betreft hier het upgraden van 

het wijkgebied Dutch quarter met 

268.021,- Dit projekt is 

momenteel in de 

De opdracht voor 

de voorbereiding is 

0,- Voorbereiding  

Civiel 
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middelen uit de 10
de

 EDF. voorbereidingsfase opgedragen aan 

een 

ingenieursbureau. 

8  Upgrading Dutch 

Quarter, fase 1a  

Betreft de aanleg en vergroten van 

de afwateringsgoten en verbetering 

van de wegen en 

nutsvoorzieningen in de buurt 

Dutch Quarter. Dit project loopt 

voor op de voorgenomen aanleg 

van rioolleidingen en verbetering 

van de wijkwegen te financieren 

met EU middelen (10
e
 EOF – 

USONA)  

2.995.730,- Het project bevindt 

zicht momenteel in 

de uitvoeringsfase 

en wordt naar 

verwachting in April 

2012 opgeleverd 

volgens de nieuwe 

planning. 

Het projekt 

verloopt niet 

volgens planning. 

De aannemer 

heeft  ca. 2 

maanden 

vertraging 

opgelopen wegens 

slecht weer.  

1.060.227,- Uitvoering Civiel 

9 Upgrading Dutch 

Quarter (fase 1b) 

Betreft de opsplitsing van phase 1 

als gevolg van de openbare 

aanbesteding in twee fasen. 

980.000,- Start 

uitvoeringsfase 

dient nog opgestart 

te worden. 

De gunning van 

fase 1b dient nog 

plaats te vinden 

aan de aanemer.  

0,- Uitvoering Civiel 

10 Upgrading Voges Street 

(fase 2) 

Betreft de verdere upgrading van 

het verlengde van Voges Street met 

afwatering en weg beautification,  

1.376.000 
Het projekt is in 

November 2011 

opgeleverd en in 

onderhoudstermijn.  

Overdracht dient 

plaats te vinden 

aan de Dienst 

Beheer. 

Het project is in 

november 2011 

opgeleverd.  

 

1.307.007,- Uitvoering Civiel 
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11 Upgrading Voges Street 

(fase 3) 

Betreft het gedeelte van de Voges 

Street tussen Backstreet en 

Frontstreet. 

49.962,-. Dit projekt bevindt 

zich in de ontwerp- 

en 

voorbereidingsfase 

De opdracht voor 

voorbereiding is  

aan een 

ingenieursbureau 

verstrekt. 

14.012,- Voorbereiding  

Civiel 

12 Beautification & 

Upgrading Infrastructure 

Suckergarden 

Het betreft hier het upgraden van 

het wijkgebied rondom 

Suckergarden d.m.v. aan te 

brengen afwaterings,- en 

rioleringsvoorzieningen 

PM Er is een Terms of 

Reference 

opgesteld.  

De openbare 

aanbesteding voor 

de voorbereiding 

dient nog plaats te 

vinden. 

0,- Voorbereiding Civiel 

13 Realisatie Great Salt 

Pond Ringweg  

Betreft de aanleg van de ringweg 

rond de Great Salt Pond. 

Financiering uit de kapitaal dienst 

van het land. In totaal is een bedrag 

van Naf 30 miljoen beschikbaar 

gesteld; voorstel is om een deel van 

de reservering te gebruiken voor 

andere investeringsprojecten en de 

ringweg ten dele in 2011 uit te 

voeren en ten dele in 2012.  

24.500.000 De 

voorbereidingsfase 

is afgerond. Start 

uitvoering dient nog 

plaats te vinden. 

De financiering 

van het projekt is 

nog niet rond. 

. 

0,- Uitvoering Civiel 

14 Rioolwaterleiding Middle 

Region en watertank 

Betreft het project voor de aanleg 

van rioolleidingen en verbetering 

van de hoofdweg te Middle Region 

en het bouwen van een watertank, 

gefinancierd uit de EU programma 

(USONA - € 5.201.150) 

11.325.022,- 

(Euro. 

4.819.158,71) 

Het project bevindt 

zicht momenteel in 

de uitvoeringsfase 

en wordt naar 

verwachting juni 

2012 opgeleverd. 

Volgens de nieuwe 

planning zal de 

opleverings datum 

van medio Juni 

2012 gehaald 

worden.  

3.661.562,- 

(Euro 

1.558.111) 

Uitvoering Civiel 
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 Uitbreiding AWZI Illidge 

Road 

Betreft de uitbreiding van de 

huidige rioolzuiveringsinstallatie te 

Illidge Road. Het project wordt 

deels gefinancierd uit het 

programma Wederopbouw Lenny 

en deels uit de landsbegroting. De 

uitvoeringskosten zijn Naf 

16.373.300 en de kosten voor 

directievoering en toezicht Naf 

1.262.000. 

17.635.300 Het projekt bevindt 

zich in de 

uitvoeringsfase. 

Volgens de nieuwe 

planning wordt het 

projekt in October 

2012 opgleverd. 

6.755.378,-  

15 Vervanging 

rioolzuiveringsinstallatie 

Ebenezer 

Betreft de vervanging van het 

huidige rioolwater 

zuiveringsinstallatie te Ebenezer 

vanuit de SEI programma (USONA) 

4.148.161,- 

Waarvan: 

960.100,- 

(Usona) 

3.248.165,- 

(SXM) 

Het projekt wordt 

uitgevoerd in twee 

fasen.  

Fase 1 is in August 

2011 deels 

opgeleverd met 

een inhouding van 

10% op de aan- 

neemsom vanwege 

tekortkomingen in 

de uitvoering. 

Fase 2 zal in mei 

2012 aanvangen 

met de uitvoering 

en wordt uiterlijk 

eind Oktober 2012 

opgeleverd. 

 

1.764.090,- 

Uitvoering Civiel 

16 AWZI Cay Bay Betreft nieuwbouw van een AWZI  

te Cay Bay 

524.000,- De openbare 

aanbesteding heeft 

onlangs 

plaatsgevonden 

voor de 

voorbereiding. 

De 

voorbereidingsfase 

is “on hold” gezet 

pending een 

“locatie & 

technologisch” 

onderzoek op 

verzoek van de 

Minister. 

0,- Studie Civiel 
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17 Hoofdtransport Riool 

Welgelegen road  – A.T. 

illidge road 

Het betreft de aanleg van een 

hoofdtransport riool van Cay Hill 

welgelegen road tot en met de 

AWZI te A.T illidge road 

62.907,- Dit projekt bevindt 

zich momenteel in 

de uitvoeringsfase. 

De opdracht voor 

de voorbereiding is 

reeds verstrekt 

aan een 

ingenieursbureau 

0,- Studie Civiel 

18 Updaten Basis 

Riolerings Plan (BRP) 

Het betreft het updaten van de 

Eilandelijke Basis rioleringsplan uit 

1998 

47.934 Dit projekt is 

momenteel in de 

voorbereidingsfase 

De opdracht voor 

de voorbereiding is 

reeds verstrekt 

aan een 

ingenieursbureau 

0,- Studie Civiel 

19 Simpson Bay Lagoon 

Causeway en Union 

Road (Link 9) 

Betreft de realisatie van de nieuwe 

brug over de Lagoon en de 

verbetering van de Union Road om 

het additioneel verkeer aan te 

kunnen. Het project wordt door 

samenwerking met de SLAC 

gerealiseerd  

Financiering 

door derden 

St. Maarten 

Harbour 

Holding 

De 

voorbereidingsfase 

van het projekt is 

afgerond en de 

bouwvergunning is 

reeds afgegeven. 

Start uitvoering 

staat gepland voor 

Maart 2012. 

0,- Uitvoering Civiel 

20  

Link 6 

Betreft de aanleg van de 

hoofverbindings route on Dutch 

Quarter met south Reward/ St. 

Peters te verbinden. 

 

 

PM 

Een trace 

onderzoek dient 

uitgevoerd te 

worden om de 

definitieve trace 

vast te leggen. 

De gesprekken 

zijn weer opgestart 

met de grond 

eigenaren om de 

uitstaande grond 

zaken af te 

handelen. 

 

 

0,- 

Voorbereiding  

Civiel 
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21  

Link 2 

 

Betreft de aanleg van de 

hoofverbindings route vanaf de L.B. 

Scott road (ter hoogte van Cake 

House supermarket) tot aan de 

Zaegersgut road. 

 

 

PM 

De aanbestedings 

documenten zijn 

klaar. Echter ivm 

de aanleg van de 

riool leiding aan de 

L.B. scott road 

dient het huidige 

ontwerp herzien te 

worden. 

Het ontwerp van 

2006 dient herzien 

te worden ivm de 

aan te leggen 

rioolleiding. 

Hiertoe worden er 

offertes 

opgevraagd. 

 

 

0,- 

Voorbereiding Civiel 

22 
Cole Bay Civic Center 

 

 

 

 

 

Betreft de aankoop van de BIP 

gebouw te Cole Bay om aldaar een 

“civic Center te huisvesten. 

 

PM 

Er zijn drie (3) 

appraisals 

rapporten aan 

gevraagd om de 

koopwaarde te 

vergelijken met de 

vraagprijs van de 

grondeigenaar. 

De 

onderhandelingen 

met de 

grondeigenaar 

dient opgestart te 

worden. 

 

5.530,- 

StudieVoorbereiding  

Nieuwbouw 
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 Derden projecten:    Status Uitputting  

C.  C. Projecten i.s.m. 

Ministerie van 

Onderwijs, 

Cultuur, Jeugd & 

Sport 

Betreft technische ondersteuning en 

projectmanagement voor de realisatie 

van school bouw projecten 

Financiering 

uit onderwijs 

middelen 

    

23 Funderend Onderwijs 

Infra Cycle 2: 

- Sister Magda School 

- Seventh Day 

Adventist School 

- M. Genevieve de 

Weever School 

Nieuwe School Cay Hill; 

Cycle 1 & 2 

Betreft het uitbreiden van de laatste vier 

scholen volgens het plan van Plan D2. 

Dit is een project in samenwerking met 

de Ministerie van OCJS; afdeling 

D.E.R.P.I. Voor dit programma is door 

USONA een totaalbedrag van Naf 

13.161.000,- beschikbaar gesteld. 

 

11.835.079,- 

 Het deelprojekt 

Sister Magda 

school is in 

Augustus 2011 

opgeleverd. De 

overige 

deelprojekten 

worden naar 

verwachting medio 

2012 opgeleverd. 

6.305.507,- Uitvoering 

Nieuwbouw 

24 - SBO (Secundaire 

Beroeps Onderwijs) 

School  

Deze nieuwe school maakt deel uit van 

het SBO programma. Voor de bouw is 

door USONA een bedrag van Naf 

8.000.000,- beschikbaar gesteld. 

8.000.000 Het projekt is in de 

uitvoeringsfase. 

Het projekt is reeds 

opgedragen aan 

een aannemer.  

484.349,- Uitvoering 

Nieuwbouw 
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25 “Elementary School” 

Belvedere 

Betreft de bouw van een nieuwe school 

in samenwerking met de Ministerie van 

OCJS; afdeling Openbaar Onderwijs. 

Naf 6.115.000,- wordt door het Land St. 

Maarten gefinancierd en Naf 1.7 mln 

door USONA. 

4.982.000,- Het projekt is in de 

uitvoeringsfase 

Het projekt is reeds 

opgedragen aan 

een aannemer. 

Inkoop  de 

inventaris dient 

nog plaats te 

vinden. 

447.016,- Uitvoering 

Nieuwbouw 

26 “Upgrading Public 

Schools”: 

- M. Genevieve de 

Weever School 

- Ruby Labega 

School 

- Prins Willem 

Alexander School 

- Jose Lake Sr. 

Center 

Betreft de renovatie van de nog 4 

resterende openbare lagere scholen 

plus infrastructureel werk voor de 

Martin Luther King Jr. School en M. 

Genevieve de Weever School. Dit is 

een project in samenwerking met de 

Ministerie van OCJS; afdeling 

Openbaar Onderwijs. Dit programma 

wordt gefinancierd door het Land St. 

Maarten uit eigen middelen. 

1.914.936 

 

De uitvoeringsfase 

dient nog 

opgedragen te 

worden. 

De 

onderhandelingen 

met de aanemer 

zijn rond. Gunning 

dient nog plaats te 

vinden.. 

0,- Uitvoering 

Grootonderhoud 

27 - Uitbreiden & 

Renovatie M. 

Genevieve de 

Weever School 

Betreft het combineren van de uit te 

voeren werk uit FO Cycle 2 en 

“Upgrading Public School” tot een 

project. Dit is een project in 

samenwerking met de Ministerie van 

OCJS; afdeling Openbaar Onderwijs en 

afdeling D.E.R.P.I. een bedrag van Naf 

1.822.516,92 wordt gefinancierd uit 

eigen middelen  

1.822.517 

 

Dit projekt is 

momenteel in de 

uitvoeringsfase.  

Het projekt is volop 

in uitvoering. De 

oplevering wordt 

ingeschat op Juni 

2012. 

770.297,- Uitvoering 

Verbouw 
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28 St. Maarten Vocational 

Training School 

Betreft het uitbreiden van de bestaande 

school op het ernaast liggende stuk 

grond. 

PM De voorbereiding 

dient nog 

opgedragen te 

worden. 

Een Terms of 

reference wordt 

voorbereidt  voor 

de uit te voeren 

werken. 

0,- Voorbereiding 

Nieuwbouw 

29 Infrastructuur 

Educational Facilities 

Cay Hill  

Het betreft de aanleg van de benodigde 

infrastructuurr zoals, afwatering , 

riolering, straatverlichting en het 

verharden v/d weg van de in aanbouw 

zijnde de FO school en de SBO. 

4.700.000 

 

De openbare 

aanbesteding heeft 

plaatsgevonden. 

Een gunnings 

advies is opgesteld 

en aangeboden 

aan de Minister ter 

goedkeuring. 

 

0,- Uitvoering Civiel 

30 Prins Willem Alexander 

School 

Betreft het slopen en Nieuw bouw van 

de de huidige school.  

PM De voorbereiding 

dient nog 

opgedragen te 

worden. 

De voorbereiding 

dient nog 

opgedragen te 

worden. 

0,- Voorbereiding 

Nieuwbouw 

31 Secondary Public 

School 

Het betreft hier nieuwbouw van een 

school 

PM De voorbereiding 

dient nog 

opgedragen te 

worden. 

De voorbereiding 

dient nog 

opgedragen te 

worden. 

0,- Voorbereiding 

Nieuwbouw 

32 South Reward 

Community Center 

Het betreft de bouw van een 

Community Center in de wijk South 

Reward 

127.000,- De openbare 

aanbesteding heeft 

onlangs 

plaatsgevonden 

Er is een advies 

opgestuurd naar 

de Minister ter 

goedkeuring om de 

voorbereiding op te 

dragen. 

0,- Voorbereiding 

Nieuwbouw 
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33 Middle Region 

Community Center 

Het betreft de bouw van een 

Community Center in de wijk Middle 

Region. 

PM Momenteel worden 

er gesprekken 

gevoerd met 

potentiele 

grondeigenaren om 

een gerschikte 

lokatie aan te wijen 

 0,- Studie Nieuw-

Bouw 

34 Upgrading Sport 

Facilities St. Maarten. 

Het betreft het upgraden van alle 

sportfaciliteiten op st. Maarten.  

953.000,- De openbare 

aanbesteding voor 

de 

voorbereidingfase  

heeft in december 

2011 

plaatsgevonden. 

Een advies om de 

werkzaamheden 

aan een consultant 

op te dragen is 

opgestuurd aan de 

Ministers. 

 

0,- Voorbereiding 

Nieuwbouw 

 Projecten i.s.m. 

Ministerie van Justitie 

Betreft technische ondersteuning en 

projectmanagement voor de realisatie 

van bouwprojecten. 

Financiering 

uit Justitie 

middelen 

    

35 Grenshospitium  Betreft de constructie van een detentie 

faciliteit voor ongedocumenteerde 

personen, naast het politie station in 

Simpson Bay. Dit project wordt 

gefinancierd door USONA. 

4.000.000 Het 

opleveringsrapport 

dient nog 

ondertekend te 

worden door Usona 

die wigerd te 

tekenen vanwege 

tekortkomingen bij 

de installaties. 

Het project heeft 

wat vetragingen 

op-gelopen als 

gevolg van 

wijzigingen in de 

uitvoering. 

Oplevering  heeft 

nog niet 

plaatgevonden.  

3.806.750,- Uitvoering 

Nieuwbouw 
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36 Renovatie Pointe 

Blanche Gevangenis  

Betreft de renovatie van het huidige 

gebouw, die in verschillende fasen 

wordt uitgevoerd, in fase 1 zijn de 

fondsen beschikbaar gesteld door 

USONA. 

2.700.000,- 

 

De openbare 

aanbesteding voor 

de uitvoering heeft 

onlangs 

plaatsgevonden.  

De 

onderhandelingen 

met de bouw 

aannemer zijn 

gaande. 

0,- Uitvoering 

Verbouw 
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Vervolg specifieke dienst/afdelings indicatoren 

Aktiviteiten Omschrijving Status 

Beleidsadvisering Het ontwikkelen van en adviseren over beleid kaders 

danwel technische beleidkaders op het gebied van 

infrastructuur (wegen, riolering en afwatering) binnen de 

Ministerie. 

 

 

De advisering over technische beleidkaders binnen de ministerie verloopt 

niet al te soepel. Gestreefd wordt binnen de dienst om de doorlooptijd 

terug te brengen tot maximaal twee weken. 

 Afgelopen jaar is er geadviseerd over ca. 18 verzoeken binnen het 

ministerie. 

Infrastructure Permits 

BP# 199/10 Valley end Estate  02-08-2011 

BP# 195/10 Cole Bay Tire Center 02-15-2011 

BP# 232/10 Edwin van Buren James on behalf of Ralph James 03-14-2011 

BP# 232/10 Edwin van Buren James on behalf of Ralph James (revised) 06-

15-2011 

BP# 46/11   Enrique Hazel and Annie Hazel 05-31-2011 

BP# 35/11   Gloria P. Brown and Arlene Brown 06-17-2011 

BP# 35/11   Gloria P. Brown and Arlene Brown (revised) 12-09-2011 

Land Evaluation 

Certificate of Admeasurements (200/1990) 02-15-2011 

Certificate of Admeasurements  (344/1989) 04-11-2011 

Certificate of Admeasurements  (344/1989) 05-13-2011 (revised) 

Certificate of Admeasurements (27/1992 and 46/2033)  06-21-2011  

Certificate of Admeasurements (141/1993) 11-22-2011 (revised) 

Certificate of Admeasurements (397/1994 and 304/1996) 11-22/2011 

Dossier 84-06/113 11-22-2011 
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Dossier 84-2010/0581 Certificate of admeasurements 57/1992 and 46/2003 

(revised) 

Dossier 84-02/0659 Certificate of admeasurements 236/1988 11-23-2011 

Dossier 84-2002/1301 Certificate of admeasurements 65/2009 11-23-2011 

Dossier 84-2002/1803 01-10-2012 

Voorbereiden en 

uitvoeren van Civiel 

technische projekten 

Het voorbereiden,  begeleiden en opleveren van civiel 

technische projekten. 

Het voorbereiden en uitvoeren van Civiele projekten gaat gestaag. De 

werkdruk is vrij hoog vanwege de aantal civiele projekten in de portefeuille 

ten opzichte van de beschikbare mankracht binnen de dienst. 

 Sedert afgelopen kwartaal zijn er ca. 23 civiele projekten aktief op gang, 

waarvan  in uitvoering (9) en in voorbereiding (14).  

 

Voorbereiden en 

uitvoeren van Bouw   

projekten 

Het voorbereiden, begeleiden en opleveren van bouw 

projekten. 

Het voorbereiden en uitvoeren van bouwprojekten gaat goed. De 

verwachtingen zijn dat de aantal bouwprojekten vanaf medio 2012 flink 

zullen afnemen vanwege het beindigen van vele nu lopende 

ontwikkelingsprogramma’s gefinancieerd door Usona. 

 Sedert afgelopen kwartaal zijn er ca. 20 bouwprojekten aktief op gang, 

waarvan in uitvoering (12) en in voorbereiding (8).  

  

Ondersteuning aan 

andere Ministeries  

Technische ondersteuning en projektmanagement van 

hoogniveau en hoog kwaliteit wordt verleend aan andere 

ministeries bij de realisering van bouwprojekten. 

Momenteel wordt ondersteuning verleend aan de Ministeries OCJS en 

Justitie bij het tot stand komen van de vele projekten als gevolg van 

ontwikkelingsprogramma’s gefinancieerd door Usona. 

De Ministerie OCJS wordt momenteel ondersteund met 17 projekten. 

De Ministerie van Justitie wordt ondersteund met 2 projekten.  
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Oplevering en overdrag 

van civiele projekten 

Civieltechnische projekten worden naar behoren 

overgedragen aan de Dienst Beheer 

De samenwerking tussen de Diensten Beheer en Nieuwe Werken loopt 

goed. Echter dient er meer aandacht besteedt te worden aan de oplevering 

en overdrag van Civiel technische projekten. Dit dient opgepakt te worden 

in de eerste kwartaal van 2012. 

Van het afgelopen kwartaal is een enkel projekt opgeleverd. 
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Samenvatting personele situatie en HR gesprekken 

Funktie Human Resource Cyclus Opleidingsbehoefte Knelpunten 

Diensthoofd  Planningsgesprekken,  

Tussentijdse evaluatie en 

einbeoordelingsgesprekken  

hebben plaatsgevonden. 

Men is momenteel bezig met het 

volgen van een cursus Middle 

Management. 

De werkdruk op de dienst qua civiele projekten is vrij 

hoog.Het diensthoofd is naast het managen van de dienst 

tevens belast met de dagelijkse leiding van civiele projekten in 

uitvoering vanwege het ontbreken van een ervaren Project 

Manager A (civiel). 

Secretaresse - - Vanwege het ontbreken van een gekwalificeerde secretaresse 

op de afdeling moet de medewerkers en de  diensthoofd deze 

taken op zich nemen. 

Medewerkers 

Bovenformatief 

Planningsgesprekken, 

Tussentijdse evaluatie en  

eindbeoordelingsgesprekken 

hebben plaatsgevonden. 

 

 

Men is momenteel bezig met het 

volgen van een cursus 

“Administratieve vaardigheden voor 

Secretaresse”. 

Medewerker heeft belangstelling voor 

de volgende opleidingen:  

Cursus Nederlands & Engels; 

Cursus schrijfvaardigheden 

Men vervult momenteel allerhande administratieve zaken, 

hand- en spandiensten op de afdeling en wil graag 

doorgroeien binnen de dienst als administratieve medewerker 

en uiteindelijk naar de funktie van secretaresse maar heeft de 

vereiste opleidingsniveau (nog) niet.  

 

Project Manager B 

   (Riolering) 

Planningsgesprekken, 

Tussentijdse evaluatie  en 

eindbeoordelingsgesprekken    

Cursus Projekt Management; 

 

Men wil in de gelegenheid gesteld worden om binnen de 

Dienst door te groeien naar Projekt Manager A. 

Medewerker wil graag uitsluitsel horen over de door haar 
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hebben plaatsgevonden. 

 

 

Cursus  & Opleiding Civiele Techniek; ingediende bezwaar procedure” omtrent haar plaatsing. 

Project Manager B 

   (Civiel) 

Planningsgesprekken en 

Tussentijdse evaluatie en 

eindbeoordelingsgesprekken 

hebben plaatsgevonden. 

Cursus Projekt Management; 

Cursus Nederlands; 

Cursus & Opleiding Civiele Techniek; 

Cursus Projekt Management gaat hopelijk begin mei 2012 van 

start  

Project Manager B 

    (Bouw) 

Planningsgesprekken en 

Tussentijdse evaluatie hebben 

plaatsgevonden. 

Cursus projekt Management; 

Cursus Time Mangement: 

Opfris Cursussen & Seminars; 

Cursus Projekt Management gaat hopelijk begin mei 2012 van 

start 

Project Manager A 

    (Bouw) 

Planningsgesprekken, 

Tussentijdse evaluatie en 

eindbeoordelingsgesprekken  

hebben plaatsgevonden. 

Men is momenteel bezig met het 

volgen van een cursus Middle 

Management 

Cursus Projekt Management 

Cursus Time Management 

Medewerker heeft een verzoek ingediend voor een 

overplaatsing waarover nog een ambtelijk besluit dient te 

worden genomen. 

Project Medewerker 

     (Bouw) 

Planningsgesprekken, 

Tussentijdse evaluatie en 

eindbeoordelingsgesprekken  

hebben plaatsgevonden. 

 

Cursus Projekt Management 

Cursus Nederlands; 

Cursus Engels 

Men wil in de gelgenheid gesteld worden om in de toekomst 

door te groeien naar een Projekt Manager B bij een positieve 

beoordeling en middels te volgen opleiding & cursussen. 
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Evaluatie  

Resultaatgebieden Success factoren om geplande resultaten te behalen 

Cursussen & Opleiding. Het aanbieden van cursussen en opleiding aan de medewerkers zou voornamelijk aanvangen in de derde kwartaal maar is 

nog niet echt op gang gekomen. Enige acktie hierin is van cruciaal belang om de gemaakte afspraken als gevolg van de 

planningsgesprekken na te komen.  

Aantrekken gekwalificeerde 

personeel. 

Het aantrekken van een tweede Projekt Manager A (Civiel)  om de Dienst te versterken in de tweede kwartaal van 2012 is 

van cruciaal belang. 

Werving & selectie is opnieuw opgestart om een tweede Project Manager A (civiel) aan te trekken. 

Beloning personeel. Er dient rekening gehouden te worden dat de medewerkers in hun functionele schalen geplaatst worden.  

Professionalisering 

& 

Administratieve ondersteuning. 

Professionalisering & administratieve ondersteuning op de dienst is van cruciaal belang om de rapportering omtrent 

projekten te versoepelen. Binnen de Ministerie wordt hieraan gewerkt. 

Huisvesting Dienst Nieuwe Werken. De werk- en opslagruimte op de Dienst is sterk verbeterd.  

Er dient een oplossing te komen om de oude files ergens op te slaan om de (huidige) oplslag capaciteit op de afdeling te 

vergroten.  
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Uitwerking prestatie indicatoren 

 

Personeel en Opleiding 

P  1: Invulling kritieke vacatures Beheersdienst 

P  2: Opleiding en Training personeel 

P  3: Regulering overwerk en ‘curfew’ diensten 

P  4: Terugdringen Ziekteverzuim 

P  5: Oplossing ‘bovenformatieve’ medewerkers 

P  6: Voorstel tot aanpassing huidige formatieplan 

Planning en Uitvoering 

P  7: Verbetering / bewaking bestelorder proces 

P  8: Tijdige levering Middelen en Materieel 

P  9: Beschikbaarheid Personeels Informatie 

P 10: Ontwikkelen bezettinggraad rapportages 

P 11: Opzet Service / Klachtenlijn  

P 12: Hanteren Openbare Aanbesteding als standaard toepassing 

P 13: Reduceren aantal ‘spoed bestellingen’ 

P 14: Verbetering controle op uitvoering 
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Beheer 

P 15: Opzet Service / Klachtenlijn 

P 16: Verbetering Communicatie middelen 

P 17: Ontwikkeling beheersplan m.b.t. onderhoudswerkzaamheden c.q. contracten 

P 18: Bijdrage leveren aan draaiboek m.b.t. calamiteiten bestrijding 

P 19: Analyse voorraad en magazijn behoefte 

Overig 

P 20: Implementeren structureel overleg met interne afdelingen 

P 21: Implementeren structureel overleg met externe afdelingen 

P 22: Evaluatie en advisering betreffende ‘overheidstarieven’ voor aannemers 

P 23: Het doen van aanbevelingen m.b.t. structurele ruimtegebrek op begraafplaatsen 

P 24: Het doen van aanbevelingen m.b.t. structurele oplossing voor Beacon Hill road 

P 25: Het doen van aanbevelingen m.b.t. structurele oplossing voor afwatering ‘Fresh Pond’ 
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Personeel en Opleiding 

  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit   Middelen Norm Deadline 

   KSF 1:Personeel               

1 Invulling kritieke 

functie 2x 

Hoofdmedewerker 

Afd.hoofd / SG / 

P&O 

 Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

Indiensttreding Planning 

afspraken in 

overleg 

Afd.hoofd / SG 

/ P&O 

Putten uit 

budget 

‘kritieke 

vacatures’ 

Minimaal 3 

jaar 

vergelijkbaar 

ervaring 

Eind 3
de

 

kwartaal 

Note: De afdeling P&O is nog bezig met het formeel aanpassen van de organisatie bezetting maar in de tussentijd is een advies vastgesteld om 2 Hoofd 

medewerkers in dienst te nemen. De werving is aangevangen.  STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012. 

 

 Invulling kritieke 

functie 4x 

Contractmanager 

Afd.hoofd / SG / 

P&O 

 Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

Indiensttreding Planning 

afspraken in 

overleg 

Afd.hoofd / SG 

/ P&O 

 Putten uit 

budget 

‘kritieke 

vacatures’ 

Minimaal 3 

jaar 

vergelijkbaar 

ervaring 

Eind 3
de

 

kartaal 

Note:: De afdeling P&O is nog bezig met het aanpassen van de formele organisatie bezetting maar in de tussentijd is een advies vastgesteld om 2 contract 

beheerders in dienst te nemen. De nodige functie profiel is  opgesteld door de dienst P&O en de plaatsing van de advertentie is gebeurd. STATUS: Openstaand 

en Overheveling naar 2012 

 

 Invulling kritieke 

functies van Project / 

Programmaleider 

Afd.hoofd / SG / 

P&O 

Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

Indiensttreding Planning 

afspraken in 

overleg 

Afd.hoofd / SG 

/ P&O 

Putten uit 

budget 

‘kritieke 

vacatures’ 

Minimaal 3 

jaar 

vergelijkbaar 

ervaring 

Eind 3
de

 

kartaal 

Note: : Dienst hoofd is bezig intern binnen de overheid te kijken naar geschikte kandidaat gezien de functie niet is aangeduid als een kritieke vacature. 

momenteel 2 goede kandidaten van binnen de organisatie welk vervolg aan gegeven zal worden. 
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 Invulling kritieke 

functie 

administratieve 

medewerker 

Afd.hoofd / SG / 

P&O 

Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

Indiensttreding  Planning 

afspraken in 

overleg Afd. 

hoofd /SG/P&O 

Putten uit 

budget 

‘kritieke 

vacatures’ 

Minimaal 3 

jaar 

vergelijkbaar

ervaring 

Eind 3
de

 

kartaal 

Note:: Dienst hoofd is bezig intern binnen de overheid te kijken naar geschikte kandidaat gezien de functie niet is aangeduid als een kritieke vacature. Tot 

heden geen geschikte kandidaat gevonden. STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

2 Cursus “planning & 

uitvoering” voor alle 

programmaleiders 

Afd.hoofd / P&O Planning 

relevante cursus 

i.s.m. P&O 

Certificaat van 

bekwaamheid 

Nader te 

bepalen door 

afdelingshoofd 

Budget 

opleidingen 

P&O 

100% 

Deelname  

Eind 3
de

 

Kwartaal 

Note:: De trainingen zijn nog niet aangeboden door P&O. Reeds al aangekaart met P&O consulent en de VROMI kwaliteit manager . In de tussentijd zal de 

dienst zelf het initiatief nemen om cursussen te vinden. STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

 Cursus “conflict 

hantering” voor alle 

ploegenleiders 

 Afd.hoofd / P&O Planning 

relevante cursus 

i.s.m. P&O 

Certificaat van 

bekwaamheid 

Nader te 

bepalen door 

afdelingshoofd 

 Budget 

opleidingen 

P&O 

100% 

Deelname 

Eind 3
de

 

kwartaal 

Note:: Nog geen actie ondernomen. STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

3 Terugdringen 

‘structureel” 

overwerk, waarbij ook 

ploegendienst 

onderzocht dient te 

worden 

Afd.hoofd / 

Stafbureau / P&O 

I.s.m. Stafbureau 

toetsing van 

huidig beleid en 

verbeter advies 

uitbrengen 

Advies aan 

Secretaris 

Generaal 

 Tijd en 

kennis 

Overwerk 

budget mag 

niet worden 

overschreden 

Vastelling 

Curfew 

vergoeding 

  

Note:: Kan van de Lijst worden afgevoerd daar het niet meer relevant is. Het structurele overwerk kwam hoofdzakelijk uit de vuilophaal, maar dezer tijden 

vanwege de zware regenbuien heeft het ook een serieuze impact gehad op dat groep medewerkers. Daar dit niet structureel is het gehele jaar door kan dit 

worden afgevoerd van de lijst. . STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 
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4 Ziekte verzuim 

terugdringen 

 Afd.hoofd / P&O Programma 

ontwikkelen 

m.b.t. Langdurig 

of regelmatig 

zieke medew., 

i.s.m. P&O. 

Ziekteverzuim 

rapportage per 

kwartaal 

opstellen en 

presenteren 

aan S. G. 

Administratief 

medewerker 

plus P&O 

contactpersoon 

 Bestaande 

ICT middelen 

Van 15% 

naar 10% 

Eind 4
de

 

kwartaal 

Note:: Alle ploegleiders en project leiders zijn op het hart gedrukt om de nodige controles uit te laten voeren t.a.v. ziektes en ongeoorloofd afwezig. De IT 

programma is geïnstalleerd en wordt momenteel gebruikt voor het bijhouden van deze activiteiten. Met de overschakeling naar maandlooners zal het 

rapporteren moeten worden aangescherpt m.b.t. informatie verschaffing aan Loon en Salaris. 

5 Zorg dragen voor een 

permanente 

oplossing m.b.t. 

boven formatie 

medewerkers 

 Afd.hoofd / SG / 

P&O 

I.s.m. Stafbureau 

en P&O 

oplossingen 

aandragen en/of 

afkoopregeling 

voorstellen 

Per jaareinde 

geen boven 

formatie meer 

in de VROMI 

formatie 

Planning 

afspraken in 

overleg 

Afd.hoofd / SG 

/ P&O 

HR Cyclus 

en overige 

relevante 

regelingen 

P&O 

100% Eind 4
de

 

kwartaal 

Note:: De nodige informatie is overdragen aan de jurist binnen het ministerie die een plan van aanpakheeft opgesteld i.s.m. P&O. Files worden bijgewerkt en 

waar nodig aangevuld. Een advies is nu in het maak voor het afhandelen van de zaak.. STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

6 Aanpassen huidige 

formatieplan naar 

een effectief 

formatieplan 

Afd.hoofd / SG / 

P&O 

I.s.m. Stafbureau 

en P&O 

arbeidsrechtelijke 

mogelijkheden 

inventariseren en 

advies uitbrengen 

Advies aan 

Secretaris 

Generaal 

 Planning 

afspraken in 

overleg 

Afd.hoofd / SG 

/ P&O 

 Kennis 

betrokkene 

alsmede 

toepasbaarhe

id bestaande 

regelingen 

Terugdring

en formatie 

met 17 FTE 

  

Note::  Een eerste aanzet is gemaakt en door de MinVROMI vastgesteld. Nadere aanscherping van de organisatie volgt in 2012P&O. STATUS: Openstaand en 

Overheveling naar 2012 
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7 Bewaking bestelorder 

traject verbeteren, 

d.m.v. het creëren 

‘werkorder’ database  

 Afdelingshoofd I.s.m. Stafbureau 

en ICT behoefte 

formuleren, 

vervolgens 

database creëren 

welke voorziet in 

juiste behoeften. 

Status 

bestellingen 

opvraagbaar en 

actueel 

 Uren planning 

adm. 

Medewerker en 

Stafbureau 

Aankoop 

nieuw 

programma 

Multi user 

database als 

centrale 

input en 

rapportage 

tool 

Eind 3e kwartaal 

Note: Nog geen actie ondernomen. Wel al eerder aangekaart met onze financiële controleur. Programma diende al bestelt te worden daar alle “input informatie” al bestaat 

op onze huidige werkbonnen. Er is nog geen uitwerking hieraan gegeven.  STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

 Planning en 

uitvoering van 

(onderhoud) 

werkzaamheden 

(urenverantwoording

) automatiseren 

  Afdelingshoofd I.s.m. Stafbureau 

en ICT behoefte 

formuleren, 

planning tool’ 

creëren welke 

voorziet in juiste 

behoeften 

Transparante en 

actuele planning 

tool 

 Uren planning 

adm. 

Medewerker en 

Stafbureau 

Aankoop 

benodigde 

programma 

  Multi user 

database als 

centrale 

input en 

rapportage 

tool 

  

Note: De DHV programma pakket wordt vanaf gezien en alle informatie zal worden overgebracht naar een nieuw programma als de uiteindelijke keuze is gemaakt.  

STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 
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8 Middelen en 

Materieel tijdig 

leveren 

 Administratief 

medewerker 

  Vasteleggen en 

ankomen 

afspraken m.b.t. 

P.O. aanvraag 

procedure 

Doorlooptijd 

werkopdracht 

 Behoort tot 

takenpakket 

adm. 

medewerker 

  Inzet 

administrief 

medewerker 

Maximaal 3 

werkdagen 

na aanvraag 

bij 

leverancier 
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Note:: Loopt nog steeds niet soepel. De dienst heeft te kampen met weinig leveranciers welk overheidsbonnen accepteren vanwege verschillen tussen de leveranciers en 

overheid. Daar de Po’s vaak op zich laten wachten zijn de bestelde materialen niet altijd beschikbaar als de bon eindelijk komt.  STATUS: en Overheveling naar 2012 

9 Personeel informatie 

qua beschikbaarheid 

  Aankoop van het 

nodige 

personeelsbesta

nd programma. 

Werkopdrachten 

en databank 

gegevens 

Administratief 

personeel lid 

nodig 

Benodigde 

begroting 

85% van het 

personeel 

moet 

beschikbaar 

zijn 

Eind 2
de

 kwartaal 

Note: Aankoop van een programma voor het bijhouden van personeel tijdsregistratie is gebeurd en is geïnstalleerd op de server door ITC. Het gebruik van de programma is 

niet voldoende bekend bij de gebruikers waardoor niet het optimaal gebruik van de programma is gewaarborgd. Zal de nodige IT hulp inhalen van ITC helpdesk. STATUS: 

Openstaand en Overheveling naar 2012 

10 Ontwikkelen 

bezetting- 

rapportages van 

medewerkers op 

projecten en 

onderhoud 

programma’s 

 Afdelingshoofd I.s.m. Controller 

rapportage 

behoefte 

formuleren en 

integreren in PI 2 

Kwartaal 

rapportages 

  Uren planning 

adm. 

Medewerker en 

Stafbureau 

    Multi user 

database als 

centrale 

input en 

rapportage 

tool 

  

Status:   Openstaand en Overheveling naar 2012 

11 klant gerichte service 

telefoon lijn opzetten 

  halfjaarlijkse 

enquête houden 

Enquête 

resultaten 

  Begroting en 

personeel 

nodig voor 

enquête 

80% 

ingekomen 

opdrachten 

behandeld 

  

Note:  .Al discussies gehad met consulent hoe een klachtenlijn vorm te geven 

12 Openbare 

aanbesteding als 

standaard praktijk 

toepassen 

 Afdelingshoofd Conform 

Comptabiliteit 

werken 

openbaar 

aanbesteden 

Geen of 

minimale 

Landsbesluiten 

m.b.t. artikel 47 

van de 

Comptabiliteitsve

rordening 

Opnemen in 

planning 

Beschikbare 

activiteiten 

budget 

Inkoop proces dient 

Conform Comptabiliteit 

uitgevoerd te worden 

Eind 2
de

 

kwartaal 
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Note: Verloopt goed.  STATUS: Afgerond, geïmplementeerd in 2011 

13  Terug dringen: 

“Spoed bestellingen” 

 Afdelingshoofd Alle planbare 

(externe) 

werkzaamheden  

in adviezen 

opnemen 

-50% 

Spoedbestellingen 

t.o.v. 2010 

 Behoort tot 

standard 

takenpakket 

 Beschikbare 

activiteiten 

budget 

50% reductie   

Note: Alle werkzaamheden worden momenteel zoveel mogelijk zonder spoed po’s verricht, maar het langdurig wachten op po’s van de andere ministeries verhelpt deze 

problematiek niet. Wat problemen recent gehad met de zware regenbuien en het niet beschikbaar hebben van spoed  Po’s heeft geleid dat we adviezen moesten schrijven 

voor kleine werken boven de Naf 5000,- grens.  STATUS: Onbekend 

14 Controle c.q. 

coördinatie m.b.t. 

uitvoering 

werkzaamheden 

verbeteren 

 Afdelingshoofd I.s.m. Stafbureau 

en P&O dit 

opnemen in het 

takenpakket 

m.b.t. de functie 

van contract 

manager, zie 

KSF1 

Verantwoordelijk

heid opnemen in 

functie 

omschrijving 

  Beschikbare 

personeelsbud

get  alsmede 

expertise 

VROMI en P&O 

 Alle 

uitgevoerde 

werkzaamh

eden 

worden 

eenduidig 

verantwoor

d 

  

Note: Verantwoording van alle werken loopt momenteel zeer naar tevredenheid. De te volgen processen bestaan niet. In het dienst jaar 2012 zal i.s.m. SQL hopelijk de post 

stroom worden verzorgd en hopelijk zal nog een specifiek proces binnen de afdeling worden afgewerkt.  STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 
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Beheer 

  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit   Middelen Norm Deadline 

   KSF 3: Beheer               

15 Initiëren van een 

‘klachtenlijn’ voor alle 

‘publieke werken’ 

aangelegenheden 

 Afdelingshoofd I.s.m. FZ de 

mogelijkheden 

hiertoe onderzoeken 

Klachtenlijn met 

een 12 – uur 

bereikbaarheid 

 Nader te 

bepalen, 

opnemen in 

takenpakket 

 Beschikbare 

communicatie 

middelen en 

budget 

 100% 

Feedback op 

geregistreer

de klachten  

Einde 4
de

 

kwartaal 

Note: Er is een begin gemaakt aan de klachten type inventarisatie welk moet leiden tot een klachtenlijn proces. Dit is momenteel in handen van de consulent. 

STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

16 Communicatie 

materieel 

 Afdelingshoofd I.s.m. FZ en 

Stafbureau hier 

invulling aangeven 

Gewenst aantal 

= werkelijke 

aantal 

  Begroting 

beschikbaar 

stellen  

Alle projectleiders 

dienen over een 

mobiele telefoon 

en portable radio 

te beschikken 

Einde 2
de

 

kwartaal 

Note: De dienst heeft het contract met Zenitel niet vernieuwd, daar het prijs en werkelijke verbruik niet voldoende reden bied voor verantwoording. De dienst zoekt 

een andere oplossing voor radio’s tijdens calamiteiten. STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

1

7 

Beheersplan 

onderhoudscontracten 

ontwikkelen, zowel 

bestaande als nieuwe 

programma’s 

 Afdelingshoofd 

Beheersdienst en 

Nieuwe Werken 

I.s.m. afdeling 

Nieuwe Werken een 

handboek 

samenstellen  

Onderhoud 

programma 

worden 

vastgelegd in 

handboek 

Wij gaan 2 

nieuwe 

beleidsmedewe

rkers 

aantrekken om 

vooral deze 

werkzaamheden 

te verrichten 

 Beschikbare 

budget 

 Alle 

onderhoudstak

en worden 

gespecificeerd 

in Handboek 

Eind 4
de

 

kwartaal 

Note:  Geen nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 
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18 Vastleggen 

(draaiboek)standaard 

procedures m.b.t. 

calamiteiten 

bestrijding 

 Afdelingshoofd / SG I.s.m. Inspectie en 

Stafbureau een 

draaiboek 

samenstellen. 

Duidelijkheid over 

verantwoordelijkheid 

Draaiboek 

d.m.v. advies 

opleveren aan 

minister voor 

01-06-2011 

 In overleg 

plannen 

 Beschikbare 

documentatie 

m.b.t. 

verantwoordelij

kheid 

Beheersdienst 

 Draaiboek 

operationeel 

per 01-06-

2011 

Eind 2
de

 

kwartaal 

Note: Reeds gereed en ingediend bij de SG. Het wordt momenteel aangepast op ministerieel niveau. STATUS: Afgerond en geïmplementeerd in 2011 

 Verzorgen van 

trainingen m.b.t. 

calamiteiten 

bestrijding 

 Afdelingshoofd  I.s.m. Inspectie en 

Stafbureau en P&O 

“live” trainingen 

verzorgen waarbij 

zowel interne als 

externe deelnemers 

bij betrokken zijn 

Trainingsschema 

(gedurende 

orkaan seizoen) 

d.m.v. advies 

opleveren aan 

minister voor 

01-02-2011 

 In overleg 

plannen met 

interne en 

externe 

stakeholders 

 Beschikbare 

documentatie 

m.b.t. 

verantwoordelij

kheid 

Beheersdienst 

 Draaiboek 

operationeel 

per 01-06-

2011 

 Afgehandeld 

 Note: Het emergency team van Beheer wordt direct aangestuurd door het diensthoofd en de operationele manager. Er zijn gevraagd voor calamiteiten trainingen 

in het buitenland dit jaar maar vanwege de late aanvraag en de begroting problematieke is dit achterwege gebleven voor dit dienstjaar. Interne trainingen met de 

EOC (tafel top en drills) zijn wel bijgewoond. De recente calamiteiten hebben de problemen belicht en deze worden momenteel verholpen door de operationele 

manager. STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

19 Analyseren voorraad 

beheersing / Analyse 

behoefte magazijn 

functie 

 Afdelingshoofd / 

Stafbureau 

I.s.m. Stafbureau 

onderzoek verrichten 

en advies uitbrengen 

Advies aan SG   Vacature / 

formatieplaat

s 

Magazijnchef 

 Vastgelegde 

verantwoordeli

jkheid 

Beheersdienst 

en beschikbare 

budget 

 Advies 

voorleggen 

aan SG 

  

Note: Niets gedaan tot heden, daar er in realiteit niet veel valt te analyseren gezien alle materiaal wordt gebruikt op projecten. We hebben geen opslag nog 

magazijn dus ook geen echte voorraad. Wel zal een advies worden voorgelegd om een magazijn te bouwen in de VROMI yard gedurende de 1
ste

 kwartaal van 2012. 

STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 
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Overig 

  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit   Middelen Norm Deadline 

   KSF 4: Overig               

20 Structureel overleg 

met afdeling Nieuwe 

Werken 

Afdelingshoofd Maandelijks 

overleg met 

hoofd afdeling 

Nieuwe Werken 

Maandelijkse 

notulen en 

verbetering 

samenwerking 

 Conform afspraken 

in plannen 

   Vastleggen 

en nakome 

onderlinge 

afspraken 

Eind juli 

Note: Nog geen structurele overleg met hoofd NW, maar wel veel werkbesprekingen t.a.v. alle lopende en aankomende projecten aangaande VROMI en het land 

in het algemeen. Gezien de vele problemen die continue voorkomen op lopende projecten is door de SG de voorzorg maatregel getroffen om geen adviezen van 

beide afdelingen te tekenen indien de andere afdeling niet het getekend. STATUS: Doorlopend en Overheveling naar 2012 

 Structureel overleg 

met afdeling Inspectie 

Afdelingshoofd Maandelijks 

overleg met 

hoofd afdeling 

Inspectie 

Maandelijkse 

notulen en 

verbetering 

samenwerking 

 Conform afspraken 

in plannen 

   Vastleggen 

en nakome 

onderlinge 

afspraken 

 Eind juli 

Note: Nog niet gedaan. In overleg met de consulent van AEF (dhr. Jong) is wel aangekaart de tekorten binnen de afdeling t.a.v. de nodige samenwerking en 

medewerking van de afdeling. Het gaat hier hoofdzakelijk om het assisteren op vooral milieu gebied tijdens het signaleren van illegaliteiten en ook het 

rapporteren van mankementen aan de infrastructuur. STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

21 Structureel overleg 

met afdelingen 

overige Ministeries  

Afdelingshoofd Maandelijks 

overleg met 

hoofd afdeling 

Onderwijs en 

hoofd F.Z. 

betreffende 

onderhoud 

scholen 

Maandelijkse 

notulen en 

verbetering 

samenwerking 

 Conform afspraken 

in plannen 

   Vastleggen 

en nakome 

onderlinge 

afspraken 

 Eind mei 

Note: Er is momenteel een werkovereenkomst met de afdeling onderwijs t.a.v. de scholen reparatie programma. Duidelijkheid moet wel komen over bepaalde 

begroting posten en beheer ervan. De scholen onderhoud wordt verricht maar gebeurt zeer traag vanwege het continue uitblijven van Po’s welk zijn 

aangevraagd bij facilitaire zaken. STATUS: Doorlopend en Overheveling naar 2012 
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 Structureel overleg 

met afdelingen 

overige Ministeries  

 Afdelingshoofd Maandelijks 

overleg met 

hoofd afdeling 

F.Z. betreffende 

wagenpark 

beheer en 

onderhoud 

Maandelijkse 

notulen en 

verbetering 

samenwerking 

 Conform afspraken 

in plannen 

   Vastleggen 

en nakome 

onderlinge 

afspraken 

 Eind juli 

Note: De dienst is bezig een onderhoud programma aan het opstellen om alle overheid wagens te onderhouden, de verbouwen van de huidige garage en ook de 

nodige personeel te zullen moeten aantrekken hiervoor. STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

22 Het evalueren en 

advies uitbrengen 

m.b.t. de gehanteerde 

“overheidsprijzen” 

voor aannemers 

Afdelingshoofd / 

Stafbureau / Hoofd 

Financien 

I.s.m. Stafbureau 

en Afdeling 

Financiën analyse 

opstellen 

Advies aan 

Minister 

   Beschikbare 

budget en 

manuren 

 Overheid 

breed 

uniforme en 

acceptable 

prijsstelling 

Eind 

november 

2011 

Note: Afwijzend advies uitgebracht voor het jaar 2011. Zal het herzien voor de jaar 2012 en opnemen in desbetreffende begroting. De druk van de aannemers 

wordt wel hoger voor de verandering van de prijzen gezien de inflatie in het land. De prijzen dateren van 1995 (hogere supervisie. STATUS: Openstaand en 

Overheveling naar 2012 

23 Lange termijn 

oplossing m.b.t. 

ruimtegebrek op de 

begraafplaatsen 

Afdelingshoofd I.s.m. relevante 

overheid 

instanties 

oplossingen 

aandragen 

Advies aan 

Minister 

 Conform afspraken 

in plannen 

 Beschikbare 

budget en 

toepassing 

relevante 

regelgeving 

 Continuiteit 

op lange 

termijn -10 

jaar- 

waarborgen 

Eind 4
de

   

kwartaal  

Note: Nog niets gedaan (Wetgeving aanpassen dat er moet worden overgegaan op crematie en/of ander kerkhoven bouwen). Ook dient de mogelijk te worden 

aangeboden dat privé entiteiten begraafplaatsen kunnen inrichten conform vastgestelde normeringen. Dit kan de druk gedeeltelijk verhelpen en ook kosten 

bedrukkend werken voor de overheid. STATUS: Openstaand en Overheveling naar 2012 

24 Lange termijn 

oplossing m.b.t. 

situatie Beacon Hill 

road 

Afdelingshoofd / 

PJAE 

I.s.m. relevante 

overheid 

instanties 

oplossingen 

aandragen 

Advies aan 

Minister 

 Conform afspraken 

in plannen 

 Beschikbare 

budget  

 Continuiteit 

op lange 

termijn -10 

jaar- 

waarborgen 

Eind 3
de

  

kwartaal  
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Note: Concept ontwerpen zijn in de maak intern binnen de dienst, maar zullen worden aanbesteedt met een “design en build” openbare tender. Ook heeft de 

luchthaven gevraagd om enkele aanpassingen aan de weg te maken, welk  zullen worden opgenomen in het advies aan de minister. STATUS: Openstaand en 

Overheveling naar 2012 

25 Lange termijn 

oplossing m.b.t. 

afwatering Fresh 

Pond 

Afdelingshoofd I.s.m. relevante 

overheid 

instanties 

oplossingen 

aandragen 

Advies aan 

Minister 

 Conform afspraken 

in plannen 

 Beschikbare 

budget  

 Continuiteit 

op lange 

termijn -10 

jaar- 

waarborgen 

 Medio 

2012 

Note: Concept oplossingen zijn al ontworpen i.s.m. IHE-UNESCO maar deze zijn geheel afhankelijk van de aanwezige financiële middelen. Wel wordt momenteel 

een nieuwe duikersluis met 10x de lozing capaciteit opgesteld. Het Fresh pond kan wel zeer snel afwateren in de Salt Pond. STATUS: Openstaand en 

Overheveling naar 2012 
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Rapportage uitvoering onderhoudswerkzaamheden en –programma’s in 2011 

In dit deel van het rapport zullen alle kerntaken van de dienst aan de orde komen. De kerntaken zijn als volgt onder verdeeld: 

a) Onderhoud wegen en verharden zandwegen 

b) Onderhoud Gebouwen (inclusief openbare scholen) 

c) Onderhoud en verharding Afwatering wegen en onderhoud pomp gemalen 

d) Onderhoud rioolwater installaties en leidingen 

e) Onderhoud sanitaire stortplaats 

f) Vuilophaal en districten onderhoud 

g) Verkeersregelingen en straat meubilair 

h) Personeel Aangelegenheden  
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A. Onderhoud wegen en verharden zandwegen 

 

Project 

Activity//program    Description Status and cost 

Start date End date 
(Plan) 

End date 
(Actual) 

1 Hard surfacing eight 

(8) dirt roads 2010 

 

 Zo Zo Moran road 

 Pendant Cactus 

 Water Rock lane 

 Sedlum Cactus road 

 Chin Cherry Road 

 Prickle Pear road 

 Isis road 

 Cassava Road 

Completed  Naf 181.518,06 

Completed  Naf 216.574,34 

Completed  Naf 248.925,60 

Completed  Naf 140.692.54 

Completed  Naf 165.074,85 

Completed  Naf 86.367,99 

In process 

In process 

   

2 Repair pavers 

Frontstreet 

Replace areas on the road and sidewalk 

where pavers have sagged due to movement 

of the foundation base. A total of1720M2 for 

a total cost 147.500,- 

80% of the works completed.      

3 Execution of  

Asphalt patch works 

2011 

Total project includes delivery and 

application of 4000 Mtons of asphalt on 

various roads. The execution of the 

placement of the Asphalt should last for the 

100% completed of the 1
st

 phase of the 

asphalt patch works (2000Mton).  

The 2
nd

 phase for road repair started in 
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entire year. 

 (see annex 1 for all road names, amount m2 

and Mton asphalt) 

mid-October and has been completed for 

about 55%. Due to heavy rains we 

experienced delays.    

4 Upgrading Cay Hill 

side walks 

Preparation of Tender documents. 95% complete    

5 Upgrading of Billy 

Folly Rd 

Preparation of Tender documents. Complete and ready for tender 

advertisement 

   

6  Hard surfacing 

roads 2011 

Selection is being prepared for the ministers 

approval for 

public tender. 

Due to budget reallocation these works will 

take place  

in 2012 

   

 

 

7 

 

 

 

Project  Ground 

dove road  / 

Zonaida Dove road  

Remove and repair entrance to Zonaida 

Dove road  

Presently Ongoing  and the projected 

completion date is February 15th 2012 

   

8 Report on  GEBE 

work 

Inspection on unfinished work,  leaks,  open 

trenches, leaning poles done by GEBE 

-various report made and send to GEBE    
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9 Repair pavers Back 

Street 

Replace areas on the road and sidewalk  and 

side streets where pavers have sagged due 

to movement of the foundation base 

Inspection done on Back Street- the entire 

Back street have to be repaired- and some 

area on side walk and some side streets. 

The sagging is not only due to movement 

of the foundation base but also due to 

constant waste water being thrown on 

road/side walk from the establishments- 

and excavation from the utility companies 

and rebuilding of establishments. 

   

10       

11 Upgrading of Billy 

Folly Rd 

Preparation of Tender documents. Complete and ready for tender 

advertisement 

 .  
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B. Onderhoud Gebouwen (inclusief openbare scholen) 

 

Project Activity Maintenance  Description Status and cost 

Start 

date 

End 
date 

(Plan) 

End 
date 

(Actual) 

1 Section Plumbing repairs and 

services at schools:  

Oranje, Vocational, Prince 

Alexander, Charles Leopold Bell, 

Martin Luther king, Leonard 

Connor and G. de Weever 

school. 

The work at the schools is as follows repair 

broking pipes and replace and repair 

bathroom toilets see work orders for the 

amount of times visited the schools and 

different types of work carry out at the 

schools. 

A little ease with the PO but work 

pressure remains due to the huge 

time delays suffered by not 

receiving the Po’s on time. 

Presently complete stop for new 

PO’s due to budget dispute. 

   

2 Section Plumbing repairs and 

services at the different Gov. 

office:  

Economic control, VROMI, 

Brooks tower building, Census 

office, Police station, 

Government building, Hygiene 

department, CIB office, Cultural 

office and receivers office.  

The work at the different departments  is as 

follows repair broking pipes and replace and 

repair bathroom toilets see work orders for 

the amount of times visited the different 

departments  and different types of work 

carry out at these departments 

A little ease with the PO but work 

pressure remains due to the huge 

time delays suffered by not 

receiving the Po’s on time. 

PO’s request went out for various 

offices but still not received. 
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3 Section Electrical repairs and 

services at schools: 

 Oranje, Vocational, Prince 

Alexander, Charles Leopold bell-

, Martin Luther king, Leonard 

Connor and G. de Weever 

school. 

The work at the schools is as follows repair 

light fixtures and replace light bulbs  and 

repair electrical problems see work orders for 

the amount of times visited the different 

schools  and different types of work carry out 

at these schools 

 A little ease with the PO but work 

pressure remains due to the huge 

time delays suffered by not 

receiving the Po’s on time. 

PO’s went out for various offices but 

still not received. 

   

4 Section Electrical repairs and 

services at the different Gov. 

offices: 

Economic control, VROMI, 

Brooks tower building, Census 

office, Police station, 

Government building, Hygiene 

department, CIB office, Cultural 

office and receivers office.  

The work at the different departments is as 

follows repair  light fixtures and replace light 

bulbs  and repair electrical problems  see 

work orders for the amount of times visited 

the different departments  and different types 

of work carry out at these departments 

 A little ease with the PO but work 

pressure remains due to the huge 

time delays suffered by not 

receiving the Po’s on time. 

PO’s went out for various offices but 

still not received. 

   

5 Section air conditional repairs 

and services at the different 

Gov. offices:  

Economic control, VROMI , 

finance office , Census office, 

baby clinic , Casino controller’s 

office, Hygiene department, CIB 

office, Education office and 

Receivers office, labor office, 

ICT office, Parliament building, 

the work carried out at the different 

departments is as follows repair  or replace 

Air-conditioning and repair Air-conditioning  

electrical problems  see work orders for the 

amount of times visited the different 

departments  and different types of work 

carry out at these departments 

A little ease with the PO but work 

pressure remains due to the huge 

time delays suffered by not 

receiving the Po’s on time. 

PO’s went out for various offices but 

still not received. 
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Foreign affairs, Justice dept.  

6 Section Air conditional repairs 

and service at the following 

schools:  

Oranje, Vocational, Prince 

Willem Alexander, Charles 

Leopold Bell, Martin Luther 

King, Leonard Connor and G. de 

Weever school. 

the work carried out at the different schools is 

as follows repair  or replace Air-conditioning 

and repair Air-conditioning  electrical 

problems  see work orders for the amount of 

times visited the different schools and 

different types of work carry out at these 

schools 

 A little ease with the PO but work 

pressure remains due to the huge 

time delays suffered by not 

receiving the Po’s on time. 

PO’s went out for various offices but 

still not received. 

   

7 Section General Maintenance 

repairs and services at the 

following schools:  

Oranje, Vocational, Prince 

Alexander, Charles Leopold Bell, 

Martin Luther King, Leonard 

Connor and G. de Weever 

school. 

the work carried out at the different schools is 

as follows repair  or replace doors or windows 

and repair buildings    see work orders for the 

amount of times visited the different schools 

and different types of work carry out at these 

schools 

 A little ease with the PO but work 

pressure remains due to the huge 

time delays suffered by not 

receiving the Po’s on time. 

  

   

8 Section General Maintenance  

repairs and services at the 

different Gov. offices: Economic 

control, VROMI , finance, 

Census, Baby clinic , Casino 

controller’s office, Hygiene 

department, CIB office, 

Education office and Receivers 

office, labor office, ICT office, 

the work carried out like remodel offices and 

paint them and tint windows make cabinets 

for offices see work orders for the amount of 

times visited the different departments  and 

different types of work carry out at these 

departments 

 

Continues, but PO’s from facility 

management causing much 

frustration with the entities at 

VROMI. 

 

Completed 
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Parliament building, Foreign 

affairs, Justice dept.  

A complete remodeling of the offices at the 

Labor department and Culture department 

has taken place. 

 Awaiting PO’s 

9 Section Delivery and transport  

services at the different Gov. 

offices:  

Economic control, VROMI , 

finance office , Census office, 

baby clinic , , Hygiene 

department, CIB office, 

Education office and Receivers 

office, labor office, ICT office, 

Parliament building, Foreign 

affairs, Justice dept. 

the work carried out is to deliver materials 

and furniture from and to the different 

departments and burning old documents. see 

work orders for the amount of times visited 

the different departments  and different types 

of work carry out at these departments 

The transportation has becoming a 

burning issue. Also the need for a 

cleaning of the incinerators must be 

reviewed. This is now placed in the 

new sanitary landfill management 

contract 

-better administrative has to be 

kept of the works being carried out 

   

10 New Generator Administration 

building 

 New generator purchased and needs to be 

installed adhering to all environmental 

applications. 

Installation completed and 

generator operational. 

   

11 Generator VROMI building Repair old generator set from Administration 

building and hook up to VROMI building 

In progress    

12 

 

 *maintenance of government 

facilities; metal fabrication  

The work carried out on different buildings 

consisting off repair/replacing of security bars 

for windows+ doors. 

In progress.    
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C. Onderhoud en verharding Afwatering wegen en onderhoud pomp gemalen 

 

3 St Dominic wall South 

Reward (Radish road 

section) 

Build a 2 foot high retaining wall to prevent 

flooding of the school 

Presently ongoing and the projected 

completion date is February 15
th

 2012 

   

4 Betty Estate drainage 

problem 

Many parcels of land in the Betty’s estate area 

are confronted with serious drainage problems. 

A drainage filed being built to the main trench 

completed    

5 Drain solution L B Scot & 

Mesapple road 

intersection and Willy 

Supply 

Drainage problem with various parcels alongside 

the LB Scott road. A new drainage line being 

placed.  

In process    

Project Activity//program    Description Status 

Start 

date 

End date 

(Plan) 

End date 

(Actual) 

1  Hard surfacing trenches  Arbutus trench and Rolandus Canal being hard 

surfaced to enhance better drainage waterflow 

Advice awaiting formal approval and 

worked will start in January 2012.    

   

2 Building new storm 

water pumping facility 

Build a new pump house at the VROMI yard with 

2 pumps and placing a new pump at the Sucker 

garden pumping facility. Also lay new discharge 

lines for both pumping facilities. 

Laying of discharge lines have started and 

will be completed in Jan 2012. Placement 

of pumps will commence in Jan-Feb 2012.  
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6 Project drainage 

intersection Lily Road 

and Gladiola Rd 

Build drainage channels alongside the road and 

on the Gladiola road. 

Awaiting approval advice. Works will start 

in 2012 

   

7 Hard surfacing 4 

trenches 

 Ernest Williams Trench 

 Guava berry Trench 

 Discount Furniture Trench 

 South Reward main Trench (section St. 
Dominic School) 

75% completed 

Completed 

Completed 

90% completed 

   

8 Repair program on all 

street grills for drains 

Island wide Inspection being carried out to 

change all present grills to more user friendly 

and traffic class 60 grills. 

Public tender to be held in 1
st

 Quarter of 

2012 

   

9 *maintenance Pump 

Sucker Garden Road 

 Continuously repairing/replacing of 
bearings, replacing shims and adjusting 
belts.  

Suffer breakdowns monthly due to fatigue 

of the pump due to its surpassing its 

lifespan.  
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D. Onderhoud rioolwater installaties en leidingen 

1. Algemene situatie contract 

Windward Roads heeft gedurende het jaar 2011 het beheer en onderhoud uitgevoerd van het rioolstelsel van St. Maarten. Dit stelsel bestaat uit de hoofd 

rioolwaterzuivering (RWZI), persleidingen, pomp putten en enige andere installaties in openbare gebouwen. Het lopende onderhouds contract wat is ingegaan is op 

31 juli 2009 liep af op 31 juli 2011. Aangezien Windward Roads sedert medio 2011 ook zorg draagt voor de bouw van de nieuwe riool waterzuivering installatie, is 

door VROMI besloten om het onderhouds contract van Windward Roads te verlengen tot mei 2013. Daarbij is meegerekend de jaarlijks toegekende stelpost aan 

additionele onvoorziene werkzaamheden.  

2. Huidige onderhoud rioolstelsel 

Het aantal storingen aan de bestaande installaties neemt gestaag toe door ouderdom evenals het aantal verstoppingen van rioolleidingen door toename van de 

bevolking en gebruikers van het rioolstelsel.  

Een steeds terugkerende bron van elektrische storingen in de diverse pompputten wordt veroorzaakt door veelvuldig stroomuitval en piekspanningen van N.V.GEBE. 

Hierdoor dienen de pompen gerepareerd te worden en komen tijdelijke overstromingen regelmatig voor. Dankzij de vernieuwing vorig jaar van de elektrische kasten 

van Belvedère rioolleiding pompputten, is dit jaar de regelmaat aan storingen enigszins gedaald. De conditie van de beton van de pompputten en inwendige 

installaties is wederom sterk achteruit gegaan dit jaar door de aantasting binnenin van gas en spray. Om deze reden is devrij verval put na pomp put 4 gelegen op de 

Mount William hill dit jaar in oktober gerenoveerd en zijn momenteel pomp put 3, 4 en 5 in vergaande staat van ontbinding. De komende jaren zal er onderzoek naar 

restauratie of vervanging moeten plaatsvinden.   

Alle lopende processen van de bestaande zuivering worden gecontinueerd gedurende de bouw van de nieuwe zuiveringsinstallatie. De instroom van rioolwater van de 

persleidingen en vuil water van septictrucks wordt regulier opgevangen in de bufferzak en gelijkmatig over de dag verspreid doorgepompt naar de Imhoff tank die 

vervolgens het biologische proces laat werken. Op de effluentleiding is de UV lamp werkend om enigen deel van de overgebleven bacteriën alsnog te bestrijden 

alvorens het rest-water de Salt Pond bereikt. Er is dit jaar een nieuwe digitale flow meter geïnstalleerd nabij de UV-lamp om het debiet van de effluentleiding te 

registreren.  

Het rendement van de gehele zuivering is wederom gebleken beperkt te zijn vanwege de hoge overmaat aan inkomend materiaal per dag. Het systeem is ontworpen 

op een maximale inname van 48 m3/uur waarbij in de praktijk vaak per uur het dubbele wordt verwerkt. Gemeten per etmaal is het totale debiet ruim boven het 

maximaal toelaatbare waardoor zowel het biologische proces als de UV lamp slechts beperkt de kans krijgen effectief te zijn. De tweewekelijkse laboratorium 

metingen wijzen uit dat het percentage aanwezige sediment te hoog is. 
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3. Kerngetallen, rapportage 

De contractsom gedurende het kalender jaar 2011 bedroeg NAF 937.056,- en is opgebouwd uit een basis contract som van Naf 637.056,- en een stelpost van Naf 

300.000,- 

In bijlage 1 staan de resultaten van de maandrapportages t/m oktober 2011 weergegeven. 
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Bijlage 1: Resultaten van de maandrapportages januari t/m oktober 2011 

2011 Geregistreerde 

verholpen storingen 

verholpen in de plant en 

in het veld 

Water 

kwaliteit 

controles 

Pomp put 

registratie kWh 

aantal pompen 

Septic Loads 

inkomend AWZI 

Septic Loads 

Gestuurd 

naar dump 

Septic Loads 

Intern gebruik 

voor schoonmaak 

Septic  

Loads 

Totaal 

Geregistreerde 

Flow meter 

effluent flow 

m3/mnd 

 23 4 14 730    Defecte meter 

Feb 24 9 14 593    Defecte meter 

Mrt 26 8 14 1144 216 4 1364 Defecte meter 

Apr 22 8 14 867 158 9 1173 Defecte meter 

Mei 25 4 16 932 73 5 996 1611 

Jun 25 4 14 870 72 6 948 19331 

Jul 23 8 18 958 190 725 1155 9017 

Aug 24 6 18  79 1080 808 21016 

Sep 26 8 18  164 983 1252 1856 

Oct 24 6 18  44 8 1068 9341 

Nov         

Dec         
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E. Onderhoud sanitaire stortplaats 

1. Algemene situatie onderhoud contracten 

De aannemer heeft gedurende het jaar 2011 het beheer en onderhoud uitgevoerd van het vuilstort op de Pondfill te Philipsburg. Tevens zijn er een aantal 

aanvullende maatregelen getroffen om de toegenomen hoeveelheid en diversiteit van afvalstoffen adequaat te kunnen verwerken waarvoor een additioneel contract 

afgesloten. Hierbij volgt een samenvatting van de tot op heden behaalde resultaten op beide contracten.  

2. Huidige onderhoud vuilstort  

Bij de toegangspoort wordt door middel van de weegbrug de gewichten gemeten van alle binnenkomende en uitgaande voertuigen evenals de klassificatie van het 

soort afval. Gemiddeld wordt in 2011wekelijks 1750 tot 2250 metrische tonnen afval gebracht waarbij wekelijks gemiddeld 1000 transporten zijn geregistreerd. 

Aangezien de  beschikbaar gestelde ruimte voor vuilopvang jaarlijks afneemt, wordt het inkomende vuil steeds hoger verwerkt en neemt de werkruimte op het 

stortfront na verloop van tijd af. Daarbij nemen op het eiland jaarlijks de bevolkingsgroei en projectontwikkelingen toe waardoor de hoeveelheid binnenkomend vuil 

evenredig toeneemt. Geleidelijk aan wordt steeds de vuilverwerkings methode bijgesteld. Een toename aan personeels- en machine uren is noodzakelijk om het afval 

te kunnen verspreiden, afdekken en verdichten. Daarvoor heeft er een vernieuwing en uitbreiding van het machine park plaatsgevonden. Er zijn nu permanent 

aanwezig op het vuilstort een compactor, buldozer en een rupskraan en zijn aanvullend een wheelloader en enkele vrachtwagens wekelijks operationeel. Daarnaast 

zijn de grader en grondwals regelmatig met het onderhoud aan de toegangswegen bezig. Er wordt wekelijks de benodigde hoeveelheid afdekmateriaal aangevoerd en 

verwerkt om een toereikende mate van afdekking en verdichting te behalen. Uitbreidingen van de toevoerwegen en rondweg zijn gemaakt met extra begeleiding van 

verkeer op en naar het stortfront. Controle van ongeoorloofde voetgangers op het stortterein is verhoogd, de omheining verbeterd en de bewaking bij de poort 

toegenomen. Hierdoor zijn de zogenaamde “scavengers” niet meer dagelijks aanwezig en is de door hun veroorzaakte overlast ook sterk afgenomen waaronder 

onregelmatigheden met Windward Roads personeel werkend op het vuilstort en verbranden van voorwerpen.  

Gedurende het jaar 2011 zijn extreme omstandigheden op het eiland uitgebleven. Er zijn geen extreme orkanen over St. Maarten gekomen waardoor er minder 

aanvoer heeft plaatsgevonden op het vuilstort van groen en los puin. De stroom van binnenkomende autobanden is gestaag doorgegaan en worden nog steeds appart 

opgeslagen om het risiko te verlagen van het uitbreken van branden op het stortfront aangezien banden als brandstof werken in het afval en veel holle ruimtes 

veroorzaken die ontvlamming veroorzaken. Een vervolg probleem van branden op het stortfront veroorzaakt door rubber is dat deze branden zeer moeilijk gedooft 

kunnen worden. Het appart opslaan van rubberen banden en het regelmatig afdekken met fill heeft gezorgt voor een afname van branden. Het gevolg van het 

uitblijven van extreme omstandigheden is geweest dat het stortfront stabieler kon worden onderhouden en de overlast kon worden beperkt voor omliggende natuur, 

bedrijven alsmede het algemene publiek. 
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Aandachtspunten voor de komende periode blijven de hoge mate van machine verwerkingsuren op het stortfront alsmede de aanvoer en het aanbrengen van 

afdekmateriaal op lokatie. De verwerking van de taluds aan de zijkanten en het afdekken daarvan met geschikt fill materiaal is essentieel voor het voorkomen van het 

uitbreken van branden. Onderhoud aan de afrastering rondom het terrein alsmede de toegangscontroles en toezicht op het terrein dienen consequent volgehouden 

te worden om onregelmatigheden door ongeoorloofd publiek te beperken.  

Er zal binnen het kader van het onderhouds contract gekeken worden naar de mogelijkheid om afvalsoorten te scheiden en indien mogelijk, appart te verwerken. 

Vervolgens dienen materialen kleiner gehakt en gebundeld te worden om daarmee eventuele opslag en afvoer van de vuilstort lokatie te realiseren. Vervolgens zou 

het wenselijk kunnen zijn om deze producten van het eiland af te transporteren voor mogelijk hergebruik (gerecycling). Gedacht kan worden om een dergelijke 

verwerking toe te passen op rubberen banden, hout, metalen en papier/karton. Hiermee wordt het probleem aangepakt van de steeds kleiner wordende 

opvangcapaciteit van het vuilstort en wordt er milieubewuster omgegaan met de algehele vuilverwerking. Het toepassen van deze aanvullende werkzaamheden op 

gescheiden afval zal in de nabije toekomst nader onderzocht moeten worden op operationele en financiële haalbaarheid.   

3. Kerngetallen, rapportage 

Hoofdcontract jaarlijks onderhoud Naf 2.370.441,56 

Rampenplan stelpost   Naf    500.000,- (deze post kan alleen door de EOC 

worden geactiveerd) 

Opmerkingen: 
1) In het recent gehouden openbare aanbesteding is Windward Roads B.V. met een bedrag van Naf 3.750.800,- als goedkoopste uit de tender gekomen. 

Onderhandelingen zijn nou lopende met WWR om tot een gunstige contract kunnen komen. 
2) M.b.t. de W2E waar Windward Roads B.V. als voorloper liep met het vuilwerking processing plant in partnership met derden heeft problemen opgelopen 

daar de “proven technology” van de boiler niet goed is en GEBE tot op heden niet  heeft meegewerkt aan de Power Purchase Agreement (PPA).  
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Hoeveelheden ingekomend afval per soort januari - october 2011 (10 maanden) 

   2011       

   Jan to Oct Average   

 Soorten afval  Annual   Monthly   

   m3 tons m3 tons 

 

1 Household 0,25 90262 22565 7522 1880 

 

2 Commercial 0,5 51402 25701 4284 2142 

 

3 Industrial 1 2153 2153 179 179 

 

4 Yard 0,25 148574 37144 12381 3095 

 

5 Stray 0,25 593 148 49 12 

 

6 Construction 1,25 15706 19633 1309 1636 

 

7 Bulky domestic 0,5 1513 757 126 63 

 

8 Car wrecks 1,5 556 835 46 70 

 

9 Cruise ship 0,25 780 195 65 16 

 

10 Other 1,10 43 47 4 4 

 

11 Mix of above  0 0 0 0 

 
Totals  311582 109177 25965 9098 
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F. Vuilophaal en districten onderhoud 

Report contractual agreement: 

The general cleaning in the contract for 5 years comprises primarily of the task as indicated here: 

 Collection of Household  Garbage 

 Cutting and collecting of grass (road side) 

 Pruning and cutting greenery (public properties) 

 Roads & curbside cleaning 

 Removal /disposal of dead animal caucuses 

 Cleaning of drainages / swales within the contractual bounds. 

 Removal of bulky waste 

 Removal of yard waste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parcel 1: GEBE TANK COLE BAY HILL TO UNION ROAD & CUPE COY border 

Montly cost NAF 208.854.22 

Remarks 1) Reporting is quite good but needs some minor adjustments. 
2) Attends all complaints within a good timeframe. 
3) Road sweeping and curbside cleaning isn’t up to par. 
4) Did not start the PR campaign for pick up times etc. 
5) Strong subcontractor who works well. 

Parcel 2:  Cul-de Sac basin ending at Cottage round-a-bout 

Montly cost NAF  181.366,67 

Remarks 1) Reporting is reasonably but comes in late some months. 
2) Sometimes the responding to complaints takes time. 
3) Subcontractor leaves to be desired. 
4) Road sweeping and curbside cleaning isn’t up to par. 
5) Did not start the PR campaign for pick up times etc. 
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Parcel 3: Cottage Round-a-bout t wards French border in French Quarter and from entrance 

Hope Estate to Oysterpond including Arch road area. 

Monthly cost NAF 147.530,50 

  1)  Reporting isn’t forthcoming timely. 
2) Road side maintenance leaves much to be desired. 
3) Sub contractors don’t employ many persons 
4) Did not start the PR campaign for pick up times etc. 
5) Responding is a problem on Saturdays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note:  

 All trenches with a width greater than 2 feet does not fall under the contract. 

 Much illegal dumping going on in the big bins of the haulers by contractors and merchants.  

 Much illegal dumping by French side trucks (garbage originates on French side) 

 Needs more attention by allowing the landfill remain open longer to Curb the illegal dumping 
 

 

 

 

 

Parcel 4:  Greater Philipsburg area including Point Blanche, Hope Estate, Fort Willem and 

Pond Island.   

Montly cost NAF 324.999,45 

Remarks 1) Reporting isn’t forthcoming in a timely manner.  
2) Sub contractors not working 
3) Work up to contract standard in general 
4) Started the PR campaign for pick up times etc. 
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G. Verkeersregelingen en straat meubilair 

 

2 Repair program street signs Started with a sweep of the island to report on all what is 

missing on roads- signs-rails-road paint 

-in progress, first work sheet to be handed out 17 oct’11 

- program stopped due to no transportation 

3 Repair program on all traffic poles Electricity concession makes GEBE responsible for streetlight 

maintenance program. 

GEBE hasn’t committed yet to the repair program. 

4 Section maintenance Front  Street 

*Project repair  bollards 

 

Caribbean Building Solutions will repair 424 bollards in 

Frontstreet which includes repainting and remounting. 

Schedule with timeline of restoration for cast 

Iron and Cast aluminum Bollards on Frontstreet received. 

Awaiting down payment to commence. 

5 *Project purchase bollards Square Replace 16 bollards on the Cyrus Wathey square including 

retractable bollards. 

Awaiting down payment for commencement. 

 

 

Project Activity//program    Description Status 

1 Streetlights replacement program 

Front street and Boardwalk 

Repair and place new streetlight poles and lights Replacement has started on the boardwalk and Frontstreet 

will follow. 
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Samenvatting personele situatie en HR gesprekken  

1. De manager deelt de opinie van de onderhoud medwerkers welk van de opinie zijn dat de waardering van hun werk te laag is ingeschaald, waardoor de 

motivatie om te werken niet goed is en achteruit blijft gaan. Er is nog steeds geen formele positie genomen door de minsterie en P&O t.a.v. het herzien van 

de functie schalen voor deze functies. 

2. Vorig jaar is gemeldt tijdens de tussentijdse en eind evaluatie, dat de zeer goede medewerkers in aanmerking kunnen komen voor een bonus naast hun 
periodieke verhoging en dat de goede medewerkers een periodieke verhoging zullen krijgen. Het blijkt dat gezien er geen officiele plannings gesprek is 
geweest dat de medewerkers nu worden gedupeerd. Het afstraffen van personeel vanwege fouten van management mag niet gebeuren. Er is nog steeds 
geen formele positie genomen door de minister en P&O. 

3.  Het afronden van het boven formatie personeel begint vorm te krijgen. 

4. Het afronden van het kantoor op de VROMI yard    is vanwege meubilair en de nodige materieel tekorten operationeel maar niet compleet. Een bezetting 

plan zal worden opgesteld om het proces te bevorderen. 

Personeel Aangelegenheden  

Project Activity  Personnel  Description Status 

1 Held the individual “planning 

gesprek” with all  personnel 

Approved by head of department and sent to the SG but with a delay due to wrong 

use of evaluation form. 

Completed and  next step is mid-

term interview 

2 Held the individual midterm 

assessment discussion with all  

personnel 

Approved by head of department and sent to the SG but with a delay due to wrong 

use of evaluation form. 

Completed and  next step is 

evaluation interview 

 

3 Held the individual year end 

evaluation of personnel 

Approved by head of department and sent to the SG.  completed 

4 Hiring 5 new maintenance 

personnel  

Hired a electrician, Plummer, carpenter, welder and air-condition repairman Completed  

5 Project coordinator Replace the vacancy created by the departure of Project coordinator. completed 

6 Project leader Transferred an employee from Inspection to fill project leader function with the 

discipline of Road maintenance and building. 

completed 



93 

 

 

 

7 Job oriented courses  Auto cad course given to 5 employees and also 2 employees have 
completed the GIS course. 

 Fidic contract course for department head October month 

 Course Middle management  for operations manager 

 Policy writing course for Project coordinator 

Completed 

  

Completed 

Completed 

Completed 

8 Curbing unnecessary sick leave  Sick leave and working policy information sessions being held to get information 

out. Foremen also enforcing the no work no pay policy strictly. Information session 

was held on July 27
th

 2011. 

Completed  

9 “Bovenformatief” personnel Need to find a final solution for these employees.  

 

Working out the matter with legal, 

P&O, SZV and social affairs.   

10 Adjusting organization The organization needs to be strengthened by adding 2 policy writers and 4 

contract controllers. Also the eliminating of 27 functions in the “medewerkers post 

“must be done. 

Advice for organizational adjustment 

approved. Placing add and hiring 

process to start Dec 2011 and 

finalize in 1st quarter 2012  

11 Maintenance tools  Various tools needed for the workers to be able carry out their task efficient and 

correctly 

In process but due to various 

reasons beyond our control we 

haven’t received the purchase 

orders yet. 

12 Identification badges Renew all badges with new logo Completed 

13 Work clothing Purchase the various working uniforms for the maintenance department personnel Ongoing /T-shirts at Printers. Some 

uniforms not delivered yet from 

local vendors 

14 Purchasing new vehicles 10 new vehicles to be purchased for the department Completed. Receiving vehicles 

presently 

15 Re-organize Beheers office This is to accommodate more desk for the new employees i.c.w. the contract 

beheerders. 

In process to be completed in Dec 

2011 

16 Project yard  Building workshops and garage to carry out daily maintenance programs. 
Usage of containers will be done to i.c.w. cost and replacement time. 

 Maintenance program for vehicles of VROMI   

 Garage service and repairs of vehicles from other ministries                                        

Purchase containers in USA in 2012. 

 

 

Awaiting approval of program 

Need to hire additional personnel 
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Evaluatie  

 Hoewel het jaar 2011 een moeilijk jaar was voor de dienst met verschillende oorzaken op verschillende niveaus binnen het ministerie en algemene organisatie welk 

de werkzaamheden hebben vertraagd en/of in sommige gevallen hebben verhinderd is het jaar in zijn algemeen toch een succesvolle geweest. 

1. De dienst heeft te kampen gehad met een late begroting goedkeuring voor de kapitaal dienst gelden welk een serieuze vertraging met zich meegebracht voor 
uitvoering van projecten.  

2. Ook het niet tijdig ontvangen van purchase orders heeft de verschillende onderhoud programma’s gestagneerd en vele manuren zijn hierdoor niet goed 
benuttigd.  

3. Het niet tijdig goedkeuren van adviezen door de gemandateerde en/of het lang erop laten wachten heeft de nodige vertragingen met zich meegebracht op 
vooral het gebied van vuilverwerking en projecten. Toch zijn vele grote onderhoud en infrastructurele projecten van de grond gekomen waarvoor de dienst 
dankbaar is.  

4. De goedkeuring van de vijfjarige vuilophaal en districten onderhoud contract, de bouw van de nieuwe afwatering pompbehuizing en het verharden van de 
grachten en wegen programma liggen bovenop de hoop van goede afgewerkte projecten. 

5. Het aanpassen van het huidige organisatie organogram zal met zich meebrengen in 2012 dat de herstructurering van de dienst een veel betere zicht zal 
bieden in het gebeuren van de dienst. Het opschonen van het personeel bestand heeft de nodige problemen met zich meegebracht op het juridische en 
sociale front maar deze zullen mijn inziens worden opgelost in het 1st halfjaar van 2012. Het aantrekken van nieuw personeel laat wat op zich wachten 
vanwege de nodige aanpassingen binnen de organisatie.  

6. Met betrekking tot de samenwerking van de dienst met andere diensten binnen de ministerie zijn er opmerkingen te plaatsen m.b.t. de beschikbaarheid van 
informatie en in grotere mate betrokkenheid bij infrastructurele projecten. Ook assistentie met problemen zoals het lozen van riool loopt nu wat soepeler. 
Met betrekking tot de staf bureau kan alleen worden opgemerkt dat het goed functioneert en dat er goede afspraken zijn gemaakt welk de processen (die we 
nog moeten schrijven) goed laat lopen. Met betrekking tot het directie zijn woorden van lof op zijn plaats en het gevoel onder de medewerkers van de dienst 
is dat de SG opkomt voor de dienst. 

Voor het komende dienstjaar heeft de dienst weer een volle agenda en grote plannen om het gebeuren binnen de dienst zo transparant mogelijk te maken, het 

tijdgebruik van de medewerkers te verhogen door meer kwalitatief werk te leveren en betere registratie methodieken te implementeren.  
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Annex 1 

 

 

      m2     MTon 

 St Johns  

   

1284.00 160.50 

 Union Road 

  

220.00 27.50 

 Wellington Road 

  

455.00 56.88 

 Illidge Road 

  

1310.00 163.75 

 Bishop hill Road 

  

1480.00 185.00 

 Arch Road 

  

2010.00 251.25 

 airport road 

  

249.76 31.22 

 welfare road 

  

872.80 109.10 

 Bush road 

  

659.52 82.44 

 Nisbeth road 

  

134.40 16.80 

 Buncamper road 

  

1.52 0.19 

 Falcon drive 

  

35.76 4.47 

 Suckergarden road 

  

1689.44 211.18 Part 1 

Richardson road 

  

55.84 6.98 

 Oysterpond road 

  

220.00 27.50 

 Debrot road 

  

245.68 30.71 

 Littlebay 

   

48.24 6.03 

 Illidge Road 

  

872.00 109 Part 1 

Suckergarden Road 

  

416.00 52 Part 2 

Welfare Road 

  

600.00 75 

 Union Road 

  

2040.00 255 

 Orange  Grove  

  

600.00 75 

 Airport Road 

  

1032.00 129 

 Carnegieter Road 

  

584.00 73 Part 1 

Pondfill Road 

  

2496.00 312 

 Bush Road 

  

392.00 49 
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Coralita Road 

  

760.00 95 Part 1 

Point Blanche 

  

2000.00 250 

 Illidge Road 

  

1416.00 177 

 Gladiola Road 

  

354 45 

 

       Used Mton asphalt presently 

 

24533.96 3067.50 

  

To execute yet in 2011 

    

       Coralita Road 75 

 

Part  

  Illidge Road 135 

    Carnegieter Road 200 

 

Part 2 

  Point Blanche 65 

    Mton asphalt 475 

    
Note: 

In relation to the W2E (waste to energy) plant which government has been pursuing for the last 3 years in collaboration with NV GEBE has suffered a serious setback 

when the proposed contractor informed the steering committee from Government that besides not having a final solution for the boiler problems in the design also 2 

of the investors of the technology went bankrupt. The government is already busy reviewing different partners in the industry of waste to energy and all indications 

are that in the 1
st

 quarter of 2012 a working agreement will be reached with a new partner. Also the participation of NV GEBE will hopefully be much more proactive 

instead of what it was the last 2 years. 
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1. Eindresultaten 

1. Het hebben van voldoende gekwalificeerd personeel 

PI: Invulling van kritieke vacatures 

PI: Het bieden van vakgerichte cursussen aan het personeel 

2. Transparantie erfpacht verleningsproces  

PI: Uitgifte beleid opmaken en voorleggen aan de Minister 

PI: Vervanging huidige erfpacht registratie systeem (Bargoz) 

PI: Implementatie GIS m.b.t. domeingronden (wateren) 

PI: Structureel overleg met relevante afdelingen 

3. Inventarisatie Domeingronden 

PI: Inventarisatie beschikbare domeingronden 

PI: Inventarisatie vorderbare domeingronden 

PI: Berekening grondslag erfpacht evalueren en alternatief advies uitbrengen 

4. Overig 

PI: Tot stand brengen van de verkoop van gronden en percelen in Belvedère en promenade Philipsburg. 

PI: Financiële administratie m.b.t. facturatie en inning canons verleggen naar de dienst Financiën. 

PI: Opzet kwartaal rapportages 
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Uitwerking Prestatie-Indicatoren 

  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit   Middelen Norm Deadline 

   KSF 1:               

1 Invulling kritieke functie van 

Beleidsmedewerker 

 DBH/P&O Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

 Indiensttreding  -  Uitgaven 

gebudgetteerd.  

100%  Eind 2011. 

Status: De heer Deuzeman begint als beleidsmedewerker bij domeinbeheer per 1 januari 2012.  

  Invulling kritieke functie van 

Administratief Medewerker (B) 

 DBH/P&O Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

 Indiensttreding  -  Uitgaven 

gebudgetteerd.  

100%  2012 

Status: Hier wordt momenteel nog niet voor gewerft.  Deze functie is niet kritiek momenteel. 

2 Cursus “Klantgericht handelen” 

voor alle medewerkers 

DBH/P&O Planning 

relevante 

cursus i.s.m. 

P&O 

Certificaat van 

bekwaamheid 

 3 

werknemer

s 

 Uitgaven 

gebudgetteerd 

tot Naf 5000. 

100%  Eind 2012. 

Status: P&O heeft de cursus niet aangeboden, en derhalve hebben de werknemers de cursus niet kunnen volgen in 2011. 

  Verbetering kennis bouw- en 

woning regelgeving voor alle 

medewerkers 

 DBH/VROM/INSP/ 

VERG 

I.s.m. afdeling 

VROM een 

interne cursus 

samenstellen 

 voorlichting 4 

werknemer

s 

 n.v.t.  100% Feb 2012 

Status: Met de andere diensthoofden zal worden afgestemd hoe dit in 2012 van start kan gaan en op welke manier de kennis verbetering kan worden verzorgd/welke 

acties dienen te worden genomen.  



100 

 

 

 

  Het leren beheersen van 

Autocad 

ICT Planning 

relevante 

cursus i.s.m. 

P&O 

Certificaat van 

bekwaamheid 

 5 

werknemer

s 

 Uitgaven 

gebudgetteerd 

 75 %  2011/2012 

 

Status: Deze cursus is door drie mensen gevolgd van de dienst domeinbeheer en was zeer leerzaam. Een aanschaf van Autocad 2012 en het installeren op de individuele 

machines zou wel gewenst zijn, zodat de opgedane kennis niet geheel verloren gaat. 
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  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit   Middelen Norm Deadline 

   KSF 2:               

1 Uitgifte beleid opmaken en 

voorleggen aan de Minister 

 DBH Projectteam 

samenstellen 

(i.s.m. 

Stafbureau) 

Advies aan 

Minister 

1  Gedeeltelijk in 

2011 

gebudgetteerd. 

 100%  Eind 2012 

Status: Een specifiek projectteam is in 2011 (nog) niet samengesteld. Dit had mede te maken met de onderbezetting van de diverse afdelingen, en daardoor tijdsgebrek. 

Er is gedeeltelijk overleg met de Minister geweest om te zien welke kant de Minster op wil met de verschillende beleidsvelden. In 2011 is een consultant ingehuurd die 

samen met de nieuwe beleidsmedewerker in 2012 zowel de verordening zal aanpassen, als beleid opstellen voor dbh. 

2 Vervanging Bargoz  ICT/DBH I.s.m. ICT tot 

een software 

keuze komen 

Advies Secretaris 

Generaal 

 -  Gelden dienen 

aanwezig te 

zijn. 

 100%  Eind 2012  

Status: Bij ICT is aangegeven wat nodig is. Een terugkoppeling is er nog niet geweest.  Een voorstel schijnt te zijn gemaakt door ICT, maar is nog niet aan Domeinbeheer 

voorgelegd. Ondertussen is er contact met BAK, waarbij de heer Arets, samen met DBH zal kijken of het DECOS systeem geschikt is om als data systeem te worden 

gebruikt. Dit zou goed aansluiten bij het gebruik van het systeem als postregistratiesysteem voor VROMI. 

3 Implementatie GIS  Projectgroep Actief 

deelnamen aan 

projectgroep 

Oplevering 

geautomatiseerd 

systeem 

 3 

medewerke

rs 

Gelden dienen 

aanwezig te 

zijn. 

 50%  2011 

Status: Er zijn gesprekken geweest met de project consultant (WSP) over het aanschaffen van GIS. Meerdere gesprekken met andere afdelingshoofden hebben hierover 

eveneens plaatsgevonden. Verder zijn er een tweetal cursussen GIS door medewerkers gevolgd. De hardware is per november/december aangeleverd voor VROMI, en 

een projectgroep is opgericht om het systeem te gaan opbouwen. Een eerste bijeenkomst heeft hiervoor reeds plaatsgevonden.  

4 Verbetering samenwerking met 

afdeling VROM/INSP 

 DBH/VROM/INSP Maandelijks overleg 

met hoofd VROM 

Maandelijkse 

Notulen 

 5 

medewerke

rs 

Afdelingen 

dienen over 

voldoende 

personeel te 

beschikken. 

 50% 2011/2012  
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Status: De samenwerking is verbeterbaar, de stukken blijven te lang bij VROM liggen voor er een advies komt. Maandelijkse overleggen hebben (nog) niet 

plaatsgevonden. De stukken van Inspectie komen nu redelijk snel terug, na het inhuren van meer personeel voor inspectie. Dat is stukken beter, alleen zijn niet alle 

adviezen werkbaar. De van VROM duren nog erg lang, en zijn niet altijd echt werkbaar. Een verbetering wordt verwacht binnen VROM, zeker met het nieuwe 

afdelingshoofd. Aangegeven is wel dat VROM nog steeds sterk onderbemand is, wat meespeelt bij de snelheid van afwerking van stukken.  

5 Verbetering samenwerking met 

afdeling Nieuwe Werken 

 DBH/NW Maandelijks overleg 

met hoofd Nieuwe 

Werken 

Maandelijkse 

Notulen 

 5 

medewerke

rs 

Afdelingen 

dienen over 

voldoende 

personeel te 

beschikken.  

 50%  2012 

Status: De samenwerking is verbeterbaar, adviezen komen niet snel genoeg terug. Maandelijkse overleggen hebben (nog) niet plaatsgevonden wegens tijdgebrek.  

 

  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit   Middelen Norm Deadline 

   KSF 3:               

1 Inventarisatie beschikbare 

domeingronden 

 DBH  Advies voorbereiden 

i.s.m. Afd.inspectie en 

stafbureau 

Advies aan de 

minister 

2 

werknemers 

Voldoende 

personeel om 

het uit te 

voeren en een 

goed 

functioner-

end 

datasysteem 

 50% 2012  

Status: Een goed functionerend data systeem is nog niet aanwezig. Een opzet is nog niet gemaakt, de hoofdmedewerker is hiermee bezig. Medewerking is gevraagd bij het 

Kadaster, maar helaas tot nu toe niet gegeven. Het project zal worden voortgezet in 2012. 
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2 Inventarisatie vorderbare 

domeingronden 

 DBH Advies voorbereiden 

i.s.m. Afd.inspectie en 

stafbureau 

Advies aan de 

minister 

2 

werknemers 

Voldoende 

personeel om 

het uit te 

voeren en een 

goed 

functioner-

end 

datasysteem 

 50% 2012  

Status: Een goed functionerend data systeem is nog niet aanwezig. Een opzet is nog niet gemaakt, de medewerker is hiermee bezig. Het project zal in 2012 worden 

voorgezet. 

3 Berekening grondslag erfpacht 

evalueren en alternatief advies 

uitbrengen 

 DBH Advies voorbereiden 

i.s.m. Juridische Zaken 

en Stafbureau 

Advies aan de 

minister 

 1 

werknemer 

Goed 

functioner-

end data 

systeem. 

 100%  2012 

Status: Een aanvang is hier in het verleden mee gemaakt, maar een goed functionerend systeem is nog niet aanwezig. Met de Minister is kort overleg geweest wat de 

gewenste richting van de canonhoogtes is, maar er dient nog nader te worden overlegd waar de hoogte precies heen moet. Eind 2011 is een consultant ingehuurd om de 

verordening in 2012 te gaan wijzigen, waarbij de berekening van de erfpachtcanon als een van de prioriteiten is aangegeven. Daarnaast zal de beleidsmedewerker die op 1 

januari 2012 begint, meewerken met het opstellen van de aanpassing van de verordening. 

         



104 

 

 

 

 

  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit  Middelen Norm Deadline 

   KSF 4:               

1 Advies uitbrengen m.b.t. 

verkoop percelen in Belvedere 

 DBH Advies voorbereiden 

i.s.m. Stafbureau 

Advies aan 

Minister 

2 medewerkers  n.v.t.  25%  2011 

Status: Er is een advies afgerond op basis van een alternatief zoals voorgesteld door de Minister. In eerste instantie zal de uitgifte in erfpacht zijn, omdat er nog geen 

persoon is aangewezen die het Land in en buiten rechte vertegenwoordigd, en op grond daarvan kan er nog geen overdracht van grond plaatsvinden. Het erfpachtbesluit is 

getekend door de Minister. Alvorens het zal worden uitgereikt, dient de SMHFF een plan van aanpak voor te leggen aangaande de bouw en verkoop van de percelen.  

2 Advies uitbrengen m.b.t. 

verkoop gronden aan de 

Boardwalk in Philipsburg 

DBH/Insp  Advies voorbereiden 

i.s.m. Stafbureau 

Advies aan de 

minister 

2 

medewerkers 

 n.v.t. 25% 2012  

  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Capaciteit  Middelen Norm Deadline 

   KSF 4:               

1 Advies uitbrengen m.b.t. 

verkoop percelen in Belvedere 

 DBH Advies voorbereiden 

i.s.m. Stafbureau 

Advies aan 

Minister 

2 medewerkers  n.v.t.  25%  2011 

Status: Er is een advies afgerond op basis van een alternatief zoals voorgesteld door de Minister. In eerste instantie zal de uitgifte in erfpacht zijn, omdat er nog geen 

persoon is aangewezen die het Land in en buiten rechte vertegenwoordigd, en op grond daarvan kan er nog geen overdracht van grond plaatsvinden. Het erfpachtbesluit is 

getekend door de Minister. Alvorens het zal worden uitgereikt, dient de SMHFF een plan van aanpak voor te leggen aangaande de bouw en verkoop van de percelen.  
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2 Advies uitbrengen m.b.t. 

verkoop gronden aan de 

Boardwalk in Philipsburg 

DBH/Insp  Advies voorbereiden 

i.s.m. Stafbureau 

Advies aan de 

minister 

2 

medewerkers 

 n.v.t. 25% 2012  

Status: Gekeken moet worden of fase 3 nog doorgaat, hierover zal nog overleg moeten plaatsvinden met de Minister. Een inventarisatie van de probleemgevallen van fase 1 

en 2 moet nog opnieuw plaatsvinden. Door beheersdienst en de voormalige directeur schijnt een e.e.a. op papier te zijn gezet over het gebruik van de gronden langs de 

boardwalk. Deze informatie is echter nog niet aan dbh overhandigd. 

Volgens hoofd Inspectie is er een aanvang gemaakt met de inventarisatie, het gebruik, van de gronden. JZ is gevraagd een advies te geven over de bevoegdheid om de 

percelen te kunnen overdragen. Dit n.a.v. de nieuwe landsstatus. Een antwoord is nog niet ontvangen.  

3 Opzet kwartaalrapportage  DBH/Controller/ 

Kwaliteitsmanager 

I.o.m. Controller 

samenstellen 

Oplevering 

kwartaal 

rapportages 

 1 medewerker  n.v.t. 25%  2012 

Status: Overleg hierover dient nog plaats te vinden wat de bijlagen betreft. Voorlopig werd een overzicht van binnengekomen verzoeken en uitgereikt werk meegestuurd. 

De juiste vorm dient nog nader uitgewerkt te worden. In 2012 zal getracht worden het definitieve format vast te leggen. 
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Specifieke dienst/ afd. indicatoren 

Hieronder volgt een overzicht van de zaken die de medewerkers van domeinbeheer gedurende 2011 hebben gekregen. Dit zijn echter niet de enige zaken waaraan 

gewerkt wordt. Openstaande zaken van voorgaande jaren zijn ook afgedaan tijdens 2011. Reguliere overige werkzaamheden staan hier ook niet in vermeld, zoals het 

sturen van advies aanvragen naar overige afdelingen, en het beantwoorden en helpen van klanten en de financiële- en postadministratie. NB. Het gehele systeem is 

ongeveer drie weken out of order geweest eind juni/begin juli. 

 

 In opdracht gekregen stukken Nog openstaande stukken 2011 

Hoofdmedewerker 81 49 

Medewerker 76 44 

Secretaresse 50 21 

Stukken uit voorgaande jaren staan niet in dit overzicht opgenomen, maar zijn ook in 2011 afgerond. 
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MANAGEMENT INFORMATIE 

Hieronder volgt een overzicht van ingekomen en afgewerkte stukken in 2010-2011. 2010 is toegevoegd om een vergelijk te kunnen maken met voorgaande jaren. In 

2009 was het niet mogelijk een dergelijk overzicht te geven, omdat het Bargoz systeem, waar de management gegevens uit kwamen is gecrasht. 

 2011 2010   

Verzoeken uitgifte erfpacht 77 97   

Verzoek vernieuwing erfpacht 10 19   

Verzoek uitbreiding 21 8   

Verzoek overdracht 33 23   

Verzoek splitsing (en 

overdracht) 

7 6   

Verzoek goedkeuring akten 14 - (zien hieronder)   

Verzoek bestemmingswijziging 12 10   

Conceptbesluiten naar Minister 52 33   

Besluiten getekend door 

Minister 

40 waarvan 

- 13 uitbreiding 

- 12 nieuwe uitgiften      

- 8 vernieuwingen 

- 4 bestemmingswijzigingen 

- 3 splitsingen en overdracht 

- (door ontbreken 

postregistratiesysteem is niet 

alle informatie bekend.) 

  

                  Totaal geregistreerde 

erfpachtovereenkomsten 

Totale oppervlakte in erfpacht 

uitgegeven 

Totale opbrengst aan erfpacht* Opbrengst en in huur 

uitgegeven oppervlakte grond 

2011 2289 422.87.31.75 ha Nafl. 4.232.344,08 Nafl. 51.429,00 

22.247 m² 

2010 2267 420.14.32.66 ha Nafl. 3.940.329,28 - 

2009 2261 213.58.29.75 ha Nafl.  3.661.191,49 - 

*(dit bedrag geeft weer wat in rekening is gebracht, niet bekend is wat in totaal is geïnd.) 

* Daarnaast zit de in huur uitgegeven overeenkomsten nog in het totaal overzicht van 2009 – 2010 verwerkt. In 2011 is dit apart weergegeven. 
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Samenvatting personele situatie en HR gesprekken 

Er zijn vier van de zeven fte’s bezet. De werkdruk is hierdoor voor sommige werknemers vrij hoog. De onderlinge samenwerking is nog niet optimaal, maar hier wordt 

verder aan gewerkt. De hoofdmedewerker werkt nog niet op het bij de functie behorende niveau. Het ontbreken hiervan bemoeilijkt het managen van de dienst. 

De plannings- en evaluatiegesprekken gingen redelijk. De eindbeoordelingen gingen op een na ook goed. 

 

Evaluatie  

Een goed functionerend data systeem is erg belangrijk om bepaalde handelingen beter te kunnen doen. Dat zal veel tijd besparen. 

Er dient aan een betere communicatie te worden gewerkt binnen de dienst en met de andere diensten. Sneller feedback. 

De inzet van sommige werknemers dient verbeterd te worden om op een gewenst functioneringsniveau te komen. Hiervoor dient meer initiatief voor 

cursussen/opleidingen te worden aangereikt. Bepaalde aangeboden cursussen door P&O dienen ook daadwerkelijk plaats te vinden. 

Door het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel zijn sommige resultaten in 2011 niet bereikt. Om de geplande resultaten te kunnen bereiken is eind 2011 

een consultant ingehuurd om de verordening aan te passen en een gedeelte van het beleid nader vast te leggen. Daarnaast zal met het beginnen van de 

beleidsmedewerker bij dbh per januari 2012 meer uitvoering kunnen worden gegeven aan het behalen van gewenste planning/resultaten.  
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Eindresultaten 2011: KSF en PI 

 

1. Het hebben van voldoende gekwalificeerd personeel 

PI: Invulling van kritieke vacatures 

PI: Het bieden van vakgerichte cursussen aan het personeel 

2. Het verbeteren en versnellen van het Vergunningverlening proces 

PI: Vergunningverlening proces nader beschrijven en verbeteringen implementeren 

PI: Advies opstellen m.b.t. aanpassing berekeningsgrondslag bouwvergunning 

PI: Aanschrijf- sanctioneringbeleid nader beschrijven en verbeteringen voordragen 

PI: Implementatie BPM tool m.b.t. bouwvergunningproces 

PI: Structureel overleg met relevante afdelingen 

PI: Feedback van klantengroepen meetbaar maken 

3. Overig 

PI: Advies opstellen m.b.t. leges Hindervergunning 

PI: Overname behandeling Hindervergunningen 

PI: Integreren van adressen afgifte in het vergunningverlening proces 

PI: Ontwikkeling kwartaal rapportages 
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Uitwerking Prestatie-Indicatoren 

  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Norm   Middelen Deadline 

   KSF 1:             

1 Invulling kritieke 

functie van 

Diensthoofd 

Vergunningen 

 S.G. VROMI  Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

Indiensttreding    Uit budget 

‘kritieke 

vacatures’ 

 z.s.m. 

Status: In het eerste kwartaal van 2011 werd de vacature voor de functie van hoofd van de afdeling vergunningen gepubliceert. 

Sollicitatiegesprekken werden op 29 maart 2011 gehouden. Advies werd voorbereid om het waarnemend hoofd aan te nemen als het nieuwe hoofd 

van de afdeling vergunningen. Advies is nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Ministerraad. 

   Invulling kritieke 

functie van 

Hoofdmedewerker 

Vergunningenbeleid 

S.G. VROMI/ 

Hoofd Vergunningen 

 Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

Indiensttreding  100%.  Uit budget 

‘kritieke 

vacatures’ 

 31-12-2011 

Status:  Eind derde kwartaal is een Hfd. Medewerker Vergunningenbeleid in dienst getreden. Hij gaat zich vooral richten op het overname van 

Hindervergunningen van de beleidsafdeling VROM.  Alle nieuwe aanvragen om hindervergunningen worden nu door de afdeling vergunningen 

behandeld. 

   Invulling kritieke 

functie van 

Vergunningverlener 

Hoofd Vergunningen 

/QM. 

 Werving & 

selectie i.s.m. 

P&O 

Indiensttreding  Minstens 1 van de 

2 functies voor 

vergunningverlener 

invullen. 

 Uit budget 

‘kritieke 

vacatures’ 

 31-12-2011 

Status:  Eind tweede kwaartal, brieven selectie gehad, twee geschikte kandidaten gevonden. Met de twee kandidaten is een arbeidsovereenkomst 

getekend. Een van de vergunningverleners begon op 15 oktober, de tweede is op 1 november van start gegaan. 

2 Cursus “Klantgericht 

handelen” voor alle 

medewerkers 

Hoofd Vergunningen / 

QM. 

Planning 

relevante 

cursus i.s.m. 

P&O 

Certificaat van 

bekwaamheid 

 Benodigde training 

realiseren. 

 Budget 

VROMI 

 z.s.m. 
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Status: Het is het afgelopen jaar niet gelukt om een cursus ‘Klantgericht handelen’ te organiseren, dit wordt doorgeschoven naar 2012.  

  Verbetering van 

operationele kennis 

vergunningverlener 

door het assisteren 

van Inspecteurs in de 

buitendienst 

Hoofd 

Vergunningen/Hoofd 

Inspectie 

I.s.m. afdeling 

Inspectie een 

rooster 

samenstellen 

Toename 

domein 

inspecties 

 Structureel 

overleg tussen 

beide afdelingen 

 Na 

samenstelling 

van een 

rooster. 

 Tweede 

kwartaal 

2012 

Status: Dit onderdeel is het afgelopen jaar niet gelukt, met name door het tekort aan personeel. Nu grotendeels van de kritieke vacatures zijn 

ingevuld kunnen we invulling geven aan dit onderdeel. 

  Verbetering kennis 

bouw- en woning 

regelgeving voor alle 

medewerkers 

Hoofd Vergunningen 

/QM/ Hoofd VROM / JZ 

I.s.m. afdeling 

VROM een 

interne cursus 

samenstellen 

Toename bouw 

inspecties 

Aantoonbare 

verbetering kennis 

in toetsen van 

aanvragen 

 Budget 

VROMI 

 Derde 

kwartaal 

2012 

Status:  Wachten op aanvang trainingen. Na indiensttreding van de twee vergunningverleners wordt gekeken naar een passende training bouw- en 

woning regelgeving. Ook op het gebied van verbetering kennis bouw- en woning regelgeving is het in het afgelopen jaar niet gelukt om een cursus te 

organiseren. Dit onderdeel wordt doorgeschoven naar 2012. 
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  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Norm   Middelen Deadline 

   KSF 2:             

1 Vergunningverlening 

proces beschrijven en 

verbeteringsvoorstellen 

opstellen  

 Hoofd 

Vergunningen / 

QM / AEF 

Caribbean 

Projectteam 

samenstellen 

(i.s.m. 

Stafbureau) 

Advies aan 

Minister 

 Begin tweede 

kwartaal 2012 een 

voorstel naar de 

Minister. 

 Budget Project 

‘Verbetering 

vergunningen 

en inspectie’. 

 Tweede 

kwartaal 

2012. 

Status:  Samen met Quality Manager zijn de verschillende werkprocessen bij vergunningen in kaart gebracht. Dit wordt verder in het project 

“Verbetering vergunningen en inspectie” uitgewerkt, het project is reeds begonnen. 

2 Advies opstellen m.b.t. 

aanpassing 

berekeningsgrondslag 

bouwvergunningen 

 Hoofd 

Vergunningen / 

QM / Juridische 

adviseur. 

I.s.m. 

Stafbureau 

advies 

opstellen 

Advies aan 

Minister 

 Aantoonbare 

verbetering in 

berekening van leges 

bouwvergunningen.  

 Budget Project 

‘Verbetering 

vergunningen 

en inspectie’ 

 Derde 

kwartaal 

2012 

Status:  Leges verordening wordt opnieuw bekeken. Als onderdeel van het project “Verbetering vergunningen  en inspectie” wordt gegekeken hoe 

hieraan invulling te geven.  

3 Advies voorleggen aan 

VROM betreffende 

Aanschrijf- Sanctionering 

beleid 

 Projectteam  Intern 

projectgroep 

samenstellen 

Advies aan VROM    Budget Project 

‘Verbetering 

vergunningen 

en inspectie’ 

 z.s.m. 

Status: Start notitie is door de juridische adviseur opgemaakt. Door vertrek van Juridische adviseur is nader uit te werken hoe hieraan invulling te 

geven. 
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4  Implementatie BPM tool  Projectteam /S.G. 

VROMI / AEF 

Caribbean 

 Actief 

deelnamen 

aan 

projectgroep 

Oplevering 

geautomatiseerd 

systeem 

 Aantoonbare 

verbetering in het 

registratie en 

bewaken van 

aanvragen. 

 Budget Project 

‘Verbetering 

vergunningen 

en inspectie’ 

 Eind 

tweede 

kwartaal 

2012 

Status:  Momenteel als onderdeel van het project “verbetering vergunningen en inspectie”zijn wij samen met AEF Caribbean de wensen en eisen aan 

het inventariseren voor een passend “Business Process Management Tool”. Vierde kwartaal 2011 is door AEF Caribbean een Eisen pakket 

samengesteld en dat wordt voorgelegd aan BAK. 

  Verbetering 

samenwerking met 

afdeling VROM 

 Hoofd 

Vergunningen / 

Hoofd VROM 

 Maandelijks 

overleg met 

hoofd VROM 

Maandelijkse 

Notulen 

 Aantoonbare 

verbetering in 

communicatie en 

samenwerking 

   Eerste 

kwartaal 

2012 

Status: Er is vanaf oktober 2011 een nieuw afdelingshoofd van de beleidsafdeling VROM. Er is nog geen sprake van structureel maadelijks overleg, 

ook dit onderdeel wordt doorgeschoven naar 2012 

5  Verbetering 

samenwerking met 

afdeling Inspectie 

 Hoofd 

Vergunningen / 

Hoofd Inspectie 

Maandelijks 

overleg met 

hoofd 

Inspectie 

Maandelijkse 

Notulen 

 Aantoonbare 

verbetering in 

communicatie en 

samenwerking 

   Eerste 

kwartaal 

2012 

Status:  Start gemaakt.  Dit onderdeel is opgenomen in het project “verbetering vergunningen en inspectie” dat reeds is begonnen. 

6  Service niveau meetbaar 

maken d.m.v. het creëren 

van feedback 

 Hoofd 

Vergunningen 

/QM. 

 Ontwikkelen 

vragenlijst 

welke bij 

uitgifte 

vergunning 

dient te 

worden 

ingevuld door 

de klant 

Geaccordeerde 

vragenlijst 

 Service nivo peilen    Tweede 

kwartaal 

2012 

Status:  Moet nog beginnen met het ontwikkelen van een vragenlijst, een publicatie bord en klachtenformulier op website. 
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  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Norm   Middelen Deadline 

   KSF 3:             

1 Advies opstellen m.b.t. 

invoering leges 

Hindervergunningen 

 Hoofd 

Vergunningen / 

Juridisch Adviseur 

/QM. 

Advies 

voorbereiden 

i.s.m. afdeling 

VROM en 

Inspectie 

Advies aan 

VROM 

   Budget Project 

‘Verbetering 

vergunningen 

en inspectie’ 

 z.s.m. 

Status:  Overleg gehad met juridisch adviseur. Inventarisatie is gedaan van de huidige leges verordening. Dit onderdeel wordt ook meegenomen in 

het project “Verbetering vergunningen en inspectie”. 

2 Overname behandeling 

aanvragen 

Hindervergunning 

 Hoofd 

Vergunnigen / 

Hoofd VROM 

I.s.m. afdeling 

VROM plan van 

aanpak 

opstellen 

Advies aan 

VROM 

 100% 

overname 

 Inzet personeel 

permit 

 oktober 2011 

Status:  Overdracht van de hindervergunningen van de afdeling VROM is gaande, Hoofdmedewerker Vergunningenbeleid neemt de werkzaamheden 

over. Alle aanvragen voor Hindervergunningen die in 2011 zijn aangevraagd worden door de afdeling vergunningen afgehandeld. Alle aanvragen 

voor Hindervergunningen die daarvoor zijn aangevraagd worden door de beleidsafdeling VROM afgehandeld. 

3 Adressen afgifte 

integreren in 

vergunningverlening 

proces 

  

Hoofd 

Vergunningen 

Inventarisatie 

van 

documenten en 

opstellen van 

procedure 

i.s.m. 

Stafbureau 

Geïntegreerd 

proces 

 Creeen data 

registratie voor 

adressen 

 Budget Project 

‘Verbetering 

vergunningen 

en inspectie’ 

 oktober 2011 

Status:  Afgifte van adressen is nu onderdeel van de vergunningen proces. Verbetering van de adressen afgifte is ook onderdeel van het project 

“Verbetering vergunningen en inspectie”. Momenteel wordt alle nieuwbouw voorzien van een adres bij afgifte van de vergunning. Verder wordt in 

samenwerking met de afdeling bevolkingsregister gekeken hoe beide Ministeries beter kunnen samenwerken op het gebied van uitgifte en 

registreren van adressen. Een voorstel wordt gedaan om een project op te starten om een goed beeld te schetsen omtrent de omvang van de 

problemen wat betreft straatnamen en huisnumering.   
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4 Ontwikkeling 

kwartaalrapportages 

 Hoofd 

Vergunningen / 

QM. 

I.o.m. 

Controller 

samenstellen 

Oplevering 

kwartaal 

rapportages 

 Evalueren 

voorgaande 

kwartaal 

 MI systeem  Eerste week 

van volgende 

kwartaal. 

Status:  Start is gemaakt. In het verleden werd niet of onvoldoende gerappoteert. Begin eerste kwartaal is er een afdelingsplan gemaakt en aan de 

hand daarvan wordt nu kwartaalrapportages gedaan. Omdat de afdeling vergunningen niet beschikt over een goed functionerende administratie 

systeem was het voor management om informatie t.b.v. het raporteren arbeids intensief. Met het start van het ‘project Versterking vergunningen 

en Inspectie’ is gewerkt aan een basis administratie systeem als tussen oplossing tot het Implementatie van een BPM tool.  Door de implementatie 

en gebruik van de BPM- tool moet het kwartaal rapporteren vereenvoudig worden.  
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Specifieke dienst/ afd. indicatoren 

Lopende Aanvragen  per jaar met categorieen. 

Requested/2008  Amount 
Not 

processed 

Commercial 59 15 

Residential 288 39 

Infrastructure 17 0 

Industry 6 4 

Demolition 31 1 

Public function 7 2 

Others 3 1 

      

Total permits 411   

Total not issued   62 

  

 

 

Requested/2009 Amount 
Not 

processed 

Commercial 74 21 

Residential 226 43 

Infrastructure 13 7 

Demolishing 17 6 

Public Function 6 2 

Other/ Industrial 1   

      

Total permits 337 

 Total not issued   79 
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Requested/2010 Amount 
Not 

processed 

Commercial 53 16 

Residential 171 47 

Infrastructure 7 1 

Demolishing 18 7 

Public Function 19 5 

Other/ Industrial 20 15 

      

Total permits 288 
 

Total not issued   91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal aangevraagde vergunningen 2011 met categorien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 Permit Data Log 
 

  

   Request/2011 Amount Not processed 

Commercial 38 29 

Residential 186 125 

Infrastructure 12 3 

Demolishing 15 6 

Public Function 5 4 

Other 3 3 

      

Total permits 259   

Total not issued   170 

Permits processed 2011 89   
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All Permits Issued in 2011 Construction Cost is as follows: 

Greater than NAF 500.000,00 
44 

Less than NAF 500,000.00 
224 

    

Construction Cost Less Than NAF 500,000.00 

Residential  165 

Commercial 45 

Infrastructure  4 

Public Function  4 

Demolish 6 

Construction Cost Over NAF 500,000.00 

Residential  32 

Commercial  7 

Infrastructure  4 

Public Function  1 

Demolish 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In behandeling, bij  welke dienst en/of persoon 

per 31-12-2011 

 

Hoofd Vergunningen 2 

  To Process 42 

Inspection 19 

SG. Vromi 5 

Correction 42 

Awaiting Payment 23 

Being evaluated 24 

New Werken 4 

Domain Affair 1 

Fire Dept 3 

Minister 5 
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Permits issued in 2011 log by year and category 

Category 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Commercial 3 14 5 4 13 9 48 

Residential 6 12 20 23 77 61 199 

Infrastructure - 1 1 1 3 9 15 

Demolishing - 1 - - 6 9 16 

Public Function - 3 - - 10 1 14 

Other - 1 - 1 2 - 4 

Total 9 32 26 29 111 89 296 

 

 

Inspectie opdrachten , aantal ontvangen rapporten 

In 2011 zijn er 321 inspectie opdrachten naar de afdeling Inspectie gegaan en daarvan 316 inspectie rapporten ontvangen, als volgt: 

Inspection Reports in 2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Requested 2 16 7 13 85 198 321 

Received 2 16 7 13 85 193 316 
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Revenues on permits (NAF): 

 Permits # Processing fee Outstanding  Permit fee Outstanding Total 

Commercial 38 7,200.00 400.00 21,000.00 - 28,600.00 

Residential 186 34,800.00 2,400.00 268,055.00 - 305,255.00 

Infrastructure 12 1,800.00 600.00 1,200.00 1,200.00 4,800.00 

Hindrance 17 2,200.00 1,200.00 3,850.00 2,100.00 9,350.00 

Demolishing 15 2,000.00 1,000.00 1,800.00 1,200.00 6,000.00 

Other 8 400.00 1,200.00 5,470.00 - 7,070.00 

Total 276 48,400.00 6,800.00 301,375.00 4,500.00 361,075.00 
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Samenvatting personele situatie en HR gesprekken 

De HR cyclus binnen Vergunningen verloopt redelijk. De planningsgesprekken, tussentijdse gesprekken en eind beoordeling gingen redelijk, en zijn allemaal binnen 

de gestelde termijn afgerond. 

Een belangrijk knelpunt voor het verbeteren van het functioneren van de afdeling vergunningen ligt op het gebrek een gekwalificeerd Hoofdmedewerker 

bouwplanbeoordeling. In het begin van 2011 had de afdeling een bezettingsgraad rond 44%. De kritieke vacaturelijst aan het begin van 2011 bestond uit 5 fte’s, nu 

eind 2011 na maanden actief werven is de bezettingsgraad 77%.  Verder moet goed gekeken worden naar de afdeling en naar de pruducten die gelevered moeten 

worden, en of het huidige formatie daarvoor geschikt is. Hiervoor wordt in 1
e
 Q 2012 een voorstel uitgewerkt door AEF wat vervolgens met hfd.vergunning en het 

stafbureau nader uitgewerkt zal gaan worden 

 

Evaluatie  

Het laatste kwartaal van 2011 zijn drie van de krietieke functies binnen de afdeling ingevuld, namelijk de twee functies van vergunningverleners en die van 

secretaresse. Verder in lijn met het lopende project om de afdeling te versterken zijn de verschillende werkprocessen goed in kaart gebracht. Ook zijn kleine 

stappen gezet om meer efficient te gaan werken,  en om een paar van de knelpunten die een belemmering vormen voor het leveren van informatie die van belang 

is om te sturen. Bijvoorbeeld doormiddel van een verbeter slag in de registratie en het bijhouden van alle inkomende en lopende aanvragen.  

De resultaten van de dienst vergunningen kunnen met de huidige personele bezetting verbeterd worden. De daadwerkelijk behandeling en afhandeling van 

vergunningen verloopt niet binnen de daarvoor gestelde termijn. Op dit moment liggen er in totaal nog twaalf (12) Vergunningen te wachten op behandeling. Het 

is de planning om met de huidige formatie een inhaalslag te slaan. Prioriteit is: 

Vergunningen van de jaren 2009 tot 2010.  Hiervan zullen in 2012 zo’n 120 vergunningen in behandeling genomen gaan worden. Er  zal gestuurd gaan worden op 

een behandeling van 30 vergunningen in het eerste kwartaal, wat nog dient als verdere inwerkperiode voor de nieuwe vergunningenverleners. In het 2
e
 kwartaal 

zullen 40 behandeld worden. In het 3
e
 kwartaal 40 en in het 4

e
 kwartaal 10.   

Er is een maandelijkse evaluatie en mogelijke bijstelling in de te behalen resultaten en de wijze waarop aan de planning uitvoering gegeven wordt.  
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Eindresultaten 2011: KSF en PI 

 

1. Het hebben van van voldoende gekwalificeerd personeel 

PI: Invulling van kritieke vacatures 

PI: Het bieden van vakgerichte cursussen aan het personeel 

PI: Middels externe middelen tijdelijke versterking van de capaciteit verkrijgen 

PI: Inspecteurs opleiden tot buitengewoon agent van de politie 

2. Het verbeteren van het Inspectie uitvoering proces 

PI: Domein & Bouw inspectie werkzaamheden nader beschrijven en verbeteringen implementeren 

PI: Aanschrijf- sanctioneringsbeleid nader beschrijven en verbeteringen voordragen 

PI: Implementatie BPM tool m.b.t. bouwvergunningsproces 

PI: Structureel overleg met relevante afdelingen 

3. Overig 

PI: Advies opstellen m.b.t. leges Hindervergunning 

PI: Advies opstellen m.b.t. leges Veiligheidvergunning 

PI: Opzet klachten systeem t.b.v. meldingen van burgers 

PI: Opzet kwartaal rapportages 

PI: Aanvragen Bouw inspecties van voorgaande jaren afronden 
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Uitwerking Prestatie -Indicatoren 
  Omschrijving PI Verantwoord

elijk 

 Activiteiten Meetsysteem Norm   Middelen Deadline 

   KSF 1:             

1 Invulling kritieke functies van 

milieu inspecteur 

 VROMI 

project team 

 Werving & selectie 

i.s.m. P&O 

Indiensttreding   Vervanging 

inspecteur 

i.v.m. 

pensioen 

afgerond  

Status: In de 3
e
 kwartaal is een Milieu Inspecteur in dienst getreden. Tevens is er een additionele Milieu Inspecteur geworven voor aanvang in de 

1
e
 kwartaal van 2012. 

  Invulling kritieke functie van 

veiligheid inspecteur 

 VROMI 

project team 

 Werving & selectie 

i.s.m. P&O 

Indiensttreding    USONA 

versterking 

inspectie 

 In dienst 

Status: Er is 1 Veiligheidsinspecteur in dienst vanaf 1 mei 2011. VROMI is thans in afwachting van het resultaat van het justitieel onderzoek naar deze 

Veiligheidsinspecteur. 

  Invulling kritieke functie van  

Bouw &Domein inspecteur 

 VROMI 

project team 

 Werving & selectie 

i.s.m. P&O 

Indiensttreding    Budget 

Inspectie 

 In dienst 

Status: Er zijn 2 Bouw- & Domein inspecteurs in dienst getreden in de 2
e
 kwartaal.  

2  Vakgerichte (opfris) cursus 

NEN bedrijfsveiligheid voor 

alle veiligheid inspecteurs 

VROMI 

project team  

Planning relevante 

cursus i.s.m. P&O 

Certificaat van 

bekwaamheid 

  Budget 2012  2
de

  kwartaal 

Status: Cursussen en opleidingen zijn in het budget Inspectie 2012 opgenomen. 
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  Verbetering kennis 

domeinwet- en regelgeving 

voor alle domein inspecteurs 

 VROMI 

project team 

I.s.m. afdeling 

Domeinbeheer een 

interne cursus 

samenstellen 

Toename 

domein 

inspecties 

  Budget 2012  2
de

  kwartaal 

Status: Cursussen en opleidingen zijn in het budget Inspectie 2012 opgenomen. 

  Verbetering kennis bouw- en 

woning regelgeving voor alle 

bouwinspecteurs 

VROMI 

Hoofd 

Inspectie 

I.s.m. afdeling 

VROM een interne 

cursus 

samenstellen 

Toename bouw 

inspecties 

  Budget 2012  2
de

  kwartaal 

Status: Cursussen en opleidingen zijn in het budget Inspectie 2012 opgenomen. 

3 Werkplan samenstelling ter 

invulling (nog te accorderen) 

tijdelijke 

capaciteitsversterking 

 VROMI 

project team 

I.s.m. Stafbureau 

plan van aanpak 

opstellen 

Plan van aanpak    USONA 

versterking 

inspectie 

 afgerond 

Status: Tijdelijk plan van aanpak is in uitvoering. 

4  Opleiding tot Buitengewoon 

Agent Van Politie voor nieuw 

aangestelde inspecteurs 

VROMI project 

team  

I.s.m. P&O criteria 

bepalen 

Benoemingen    USONA 

versterking 

Inspectie 2012 

 1
ste

 kwartaal 

Status: Cursussen en opleidineng: onder het project “versterking Inspectie” is een budget ingediend, hetgeen nu in afwachting is van USONA. 
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  Omschrijving PI Verantwoorde

lijk 

 Activiteiten Meetsysteem Norm   Middelen Deadline 

   KSF 2:             

1 Domein & Bouw inspectie 

werkzaamheden nader 

beschrijven en 

verbeteringen 

implementeren 

VROMI Hoofd 

Inspectie  

Dit als taak 

opnemen in het 

project 

“versterking 

capaciteit 

inspectie” 

Advies aan 

Minister 

   USONA 

versterking 

inspectie 

In uitvoering 

Status: Bijna afgerond door AEF Caribbean. 

2 Advies voorleggen aan 

VROM inzake Aanschrijf- 

Sanctionering beleid 

VROMI Hoofd 

Inspectie 

Dit als taak 

opnemen in het 

project 

“versterking 

capaciteit 

inspectie” 

Advies aan 

VROM 

  USONA 

versterking 

inspectie  

 In uitvoering 

Status: Na de BavPol trainlng zullen procedures worden ingevoerd voor toepassing van nadere sanctie beleid. 

3 Implementatie BPM tool 

m.b.t. (bouw-) 

vergunningsproces 

VROMI project 

team 

Actief deelname 

aan projectgroep 

Oplevering 

geautomati-

seerd systeem 

   USONA 

verbetering 

vergunning & 

inspectie 

 In uitvoering 

Status: USONA project ter verbetering van de afdelingen Vergunningen & Inspectie loopt door in 2012. 

4  Verbetering samenwerking 

met afdeling Vergunningen 

VROMI Hoofd 

Inspectie  

Maandelijks 

overleg met hoofd 

Vergunningen 

Plan van aanpak     Dienst 

hoofden 

vergunning & 

inspectie 

 In uitvoering 
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Status: Loopt tegelijk met project verbetering de afdelingen Vergunning & Inspectie. 

   Verbetering samenwerking 

met afdeling Beheersdienst 

VROMI Hoofd 

Inspectie 

Maandelijks 

overleg met hoofd 

Beheersdienst 

 Plan van  

aanpak 

   Dienst 

hoofden 

beheers & 

inspectie 

 In uitvoering 

Status: Hoofd van de afdeling Inspectie heeft sommige afspraken al gemaakt. De afdelingshoofden moeten meer tijd vrij maken voor overleg.  

   Verbetering samenwerking 

met afdeling Domeinbeheer 

 VROMI 

project team 

Maandelijks 

overleg met hoofd 

Domeinbeheer 

 Plan van aanpak    Dienst 

hoofden 

domein & 

inspectie 

 In uitvoering 

Status: Hoofd van de afdeling Inspectie heeft sommige afspraken al gemaakt. De afdelingshoofden moeten meer tijd vrij maken voor overleg. 

 

 

  Omschrijving PI Verantwoordelijk  Activiteiten Meetsysteem Norm   Middelen Deadline 

   KSF 3:             

1 Advies opstellen m.b.t. 

invoering leges 

Hindervergunningen 

 VROM Advies 

voorbereiden 

i.s.m. afdeling 

VROM 

Advies aan 

Minister 

   Administratie 

inspectie 

 Niet afgerond 

Status: Huidige legesverordening wordt onder de loep genomen. Inspectie levert hierin haar bijdrage. VROM  bekijkt welke acties er nodig zijn.  

2 Advies opstellen m.b.t. 

invoering leges 

Veiligheidvergunningen 

VROM   Advies 

voorbereiden 

i.s.m. afdeling 

Vergunningen 

Advies aan 

Minister 

  Administratie 

inspectie  

Niet afgerond 
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Status: Huidige legesverordening wordt onder de loep genomen. Inspectie levert hierin haar bijdrage. VROM bekijkt welke acties er nodig zijn.  

3 Opzet klachten systeem 

t.b.v. meldingen van 

burgers 

 VROMI 

Hoofd Inspectie 

I.s.m. Stafbureau 

procedure 

samenstellen 

Invoering 

klachten 

systeem 

     Niet afgerond 

Status: Afspraken met BAK in januari 2012 aangaande klachten met betrekking tot de afdeling Inspectie.  

4 Ontwikkeling 

kwartaalrapportages 

  I.o.m. Controller 

samenstellen 

Oplevering 

kwartaal 

rapportages 

    Afgerond 

Status: Loopt. 

5 Alle bouw inspecties 

aanvragen uit voorgaande 

jaren afronden 

Vergunning & 

Inspectie 

Registratie van 

gebouwen onder 

constructie 

updaten en 

categoriseren naar 

vergunningsaard 

Geen 

openstaande 

aanvragen 

betreffende 

voorgaande 

jaren bij 

Inspectie 

     Afgerond 

 Status: De afdeling Inspectie heeft alle inspecties van de voorafgaande jaren afgerond.   
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Specifieke dienst/ afd. indicatoren 

 Elektriciteit & Veiligheid* 

Goedgekeurde inspecties naar  GEBE 77 Goedgekeurd 

Her-inspectie:  ter plaatse + tekening 18 Gebaseerd op afkeuring van een elektrische inspectie 

Overige elektrische inspecties 3 Electricien kwam niet opdagen 

Veiligheid constructie inspecties 0 Normale routine inspectie 

Totaal  98 Gebaseerd op verzoeken voor een elektriciteitsmeter 

 95 Inspecties uitgevoerd door 2 Electro Veiligheids- inspecteurs 

Milieu* 

 

Waarschuwingsbrief 17  Gebaseerd op zaken zonder hindervergunning, overlopende septic tanks 

Verwijderingsverzoek 
9 Vuilnis en/of bouwafval 

Verwijderingsverzoek  11 Afvalwater en/of septic 

GEBE lekkage 

 

2 Ondergrondse lekkage van GEBE leidingen op de openbare weg 

Hinder Stop 

 

10 Gebaseerd op bedrijven particulieren zonder hindervergunning 

Brief met advies te melden bij Afdeling 

Vergunningen 

17 Na waarschuwingsbrief wordt deze verzonden 

Rapporten 

 

21 Naar aanleiding van elke inspectie wordt een rapport opgemaakt, inclusief  

hindervergunningsverzoeken 

Klachten 5  Afkomstig van publiek en/of andere Ministeries 

Totaal 

92 Inspecties uitgevoerd naar aanleiding van een klacht, routine-inspectie of een 

hindervergunning verzoek door 2 Milieu inspecteurs. 
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Bouw & Domein*   

Minimum standaard rapport 

2 Aanvraag voor bouwinspecties van gebouwen ten behoeve van een Minimum 

Standaard 

Waarschuwingsbrief 29 Overtredingen van Bouw & Domein 

Verwijderingsverzoek 3 Serieuze overtreding met verwijderingsadvies 

Stopverzoek 28 Stopverzoek naar aanleiding van een overtreding 

Stopverzoek uitgraving - Stopverzoek naar aanleiding van een overtreding 

Klachten 10 Afkomstig van publiek en/of andere Ministeries 

Klachten – in behandeling -  

Bouwvergunning verzoeken   

85 

2008 

2009  

2010 

2011 

- 1 

- 7 

- 5  

- 72 

Residentieel          

Commercieel 

Infrastructuur  

Sloop 

Publieke functie 

Overig 

- 69 

- 7 

- 2 

- 4 

- 0 

- 3 

Bouwvergunning verzoeken – in 

behandeling 

4 Niet afgehandeld voor 31 december 2012 

Domein verzoeken 15 Aantal verzoeken van de Afdeling Domein afgehandeld in het 4e kwartaal van 2011 

Bericht (Notice) 3 Verzoeken om contact op te nemen met de Afdeling Inspectie, die worden 
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 achtergelaten als niemand ter plaatse is tijdens een inspectie 

Totaal 189 Totaal aantal inspecties, afgehandeld door 3 inspecteurs in het 4e kwartaal van 2011 

 

Per 1 januari 2012 maakt de Afdeling Inspectie gebruik van een nieuw digitaal registratiesysteem (Excel spreadsheet), waarin alle in behandeling zijnde inspecties 

worden geregistreerd. Bovenstaande management informatie en de status van een inspectie zijn hierdoor te allen tijde beschikbaar. 

 

Samenvatting personele situatie en HR gesprekken 

The eind evaluaties zijn afgerond per eind December 2011. Afgelopen november 2011 werd een Veiligheidsinspecteur aangehouden op verdenking van het aannemen 

van steekpenningen. De organisatie is thans in afwachting van het justitieel onderzoek. Met uitzondering van de Veiligheidsinspecteur is de HR-cyclus, gezien de 

omstandigheden, naar behoren afgerond. 

 

Evaluatie  

Het gebrek aan voldoende voertuigen is problematisch voor de dienst Inspectie. 

Het is niet gelukt de training voor BavPol te starten in 2011. De dienst Inspectie hoopt dit in het eerste kwartaal van 2012 te kunnen opstarten. 

 


