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Voorwoord

Voor u liggen de jaarstukken over 2017 van de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). 2017 was
het vijfde jaar waarin de WODV de bedrijfsvoering van en dienstverlening voor de gemeenten
Voorschoten en Wassenaar verzorgde. Met elkaar hebben we verder gebouwd aan een organisatie
die met kwaliteit en plezier haar bijdrage levert aan de doelen van beide opdrachtgevers.

2017 was ook het jaar van onderzoeken naar de doorontwikkeling van de organisatie en de
centrale huisvesting. Een gevolg hiervan is dat per 1 januari 2018 de rol van directeur van de
WODV is losgekoppeld van de rol van gemeentesecretaris. Hiertoe zijn in 2017 de nodige
voorbereidingen getroffen. Ook de financiële positie van de gemeente Voorschoten heeft in 2017
veel aandacht gevraagd, wat geresulteerd heeft in een sluitende meerjarenbegroting 2018-2021.
Binnen de gemeentelijke begroting van Voorschoten waren hiervoor incidenteel extra middelen
opgenomen.

We sluiten het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 396.000. Dit resultaat laat zich
voornamelijk verklaren door incidentele inkomsten, lagere kapitaallasten en een onderbesteding op
inhuur. We hebben hierbij voorgesorteerd op de taakstellingen die we als WODV opgelegd hebben
gekregen door scherpere keuzes te maken in de bedrijfsvoering. Dat maakt dat dit positieve saldo
voornamelijk incidenteel is. Voor 2018 en verder is het gelet op deze scherpe keuzes wel van
belang om de balans in taken en middelen goed te bewaken.

Mw. P.J. Bouvy-Koene

J. Westhoek

Voorzitter Algemeen Bestuur

Concerndirectie (wnd)
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Leeswijzer

De Jaarstukken 2017 ontlenen hun indeling aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
en bestaan uit:

Het jaarverslag bestaande uit de programmaverantwoording en een aantal paragrafen.
De jaarrekening bestaande uit het overzicht van baten en lasten met toelichting en de balans met
toelichting.

Jaarverslag
Het jaarverslag gaat in op de realisatie van het programmaplan, zoals dat in de
Begroting 2017 was opgenomen. Daarbij is gekozen voor een programma-indeling met twee
programma's en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. In het programma Bedrijfsvoering
komt vooral de samenwerking tot uitdrukking. Het programma Dienstverlening biedt de
mogelijkheid om beide gemeenten volgens hun eigen beleidsprioriteiten te bedienen.

In de paragrafen wordt aandacht besteed aan een aantal financiële en bedrijfsmatige
onderwerpen die dwars door de programma's heen lopen. De volgende paragrafen, die op grond
van het BBV in de jaarstukken verplicht zijn op te nemen, zijn van toepassing op de
Werkorganisatie Duivenvoorde:
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Financiering
Bedrijfsvoering

Jaarrekening
In de jaarrekening wordt ingegaan op de balans en de rekening van baten en lasten. Specifiek
wordt aandacht besteed aan de incidentele lasten en baten en de investeringskredieten.
Bijlagen
In de bijlagen is de informatie over de Wet normering topinkomens opgenomen. Daarnaast is de
controleverklaring van de accountant opgenomen.
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Jaarverslag 2017

Voor de opzet van de programmabegroting van de WODV is gekozen voor een programmaplan met
twee programma's en het onderdeel algemene dekkingsmiddelen. In het programma
Bedrijfsvoering komt vooral de samenwerking tot uitdrukking. Het programma Dienstverlening
biedt de mogelijkheid om beide gemeenten volgens hun eigen beleidsprioriteiten te bedienen.
Bestuur
Het bestuur van de werkorganisatie bestaat uit het Algemeen Bestuur (AB), het Dagelijks Bestuur
(DB) en de voorzitter. Het Algemeen Bestuur (AB) van de Werkorganisatie Duivenvoorde bestaat
uit de beide voltallige colleges van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. De voorzitter van de
Werkorganisatie Duivenvoorde is voorzitter van het algemeen bestuur.

Het AB vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo vaak als het daartoe beslist. Voorts
vergadert het AB indien de voorzitter of het dagelijks bestuur het nodig oordeelt of indien ten
minste een vijfde van het aantal zitting hebbende leden van het algemeen bestuur schriftelijk, met
opgave van redenen, daarom verzoekt.
Het Dagelijks bestuur vergaderde in 2017 11 maal.
Het Algemeen Bestuur vergaderde 7 maal.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Werkorganisatie Duivenvoorde bestaat uit vier leden:
- de voorzitter,
- de burgemeester, niet zijnde de voorzitter,
- twee andere leden van het algemeen bestuur waarbij deze leden niet afkomstig mogen zijn van
dezelfde gemeente.

De voorzitter van de Werkorganisatie Duivenvoorde is voorzitter van het dagelijks bestuur.
De besturen van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde waren in het
verslagjaar 2017 als volgt samengesteld:
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Voorzitter van de Werkorganisatie Duivenvoorde en van het Dagelijks en Algemeen Bestuur:
- Ch.B. Aptroot

Leden van het dagelijks bestuur:
- P.J. Bouvy-Koene
- D.C.W. Binnendijk
- F.F. Blommers

Leden van het algemeen bestuur:
- Ch.B. Aptroot
- J. Th. Hoekema/Mw P.J. Bouvy-Koene (plv. voorzitter)
- B. Bremer/H. Rasch
- I.C.J.Nieuwenhuizen/N. Mol
- C.W Binnendijk
- F.F. Blommers
- L. Maat

- L. Doorn
- I. Zweerts-de Jong

Directie
De werkorganisatie Duivenvoorde wordt geleid door de concerndirectie. De concerndirectie bestaat
tot en met 2017 uit de gemeentesecretarissen van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. De
concerndirectie heelt de dagelijkse leiding en vormt de verbinding tussen de colleges van
burgemeester en wethouders en de werkorganisatie. Zij zijn verantwoordelijk voor het goed
functioneren van de werkorganisatie en aanwezig bij de vergaderingen van de colleges. De
concerndirectie vormt met de afdelingshoofden het managementteam. De concerndirectie treedt op
als WOR (Wet op de ondernemingsraden)-bestuurder en voert als zodanig het overleg met de
personeelsvertegenwoordiging.

Leden van de concerndirectie:
- M.H. van der Veer
- H.I.P. Oppatja

Provinciaal toezicht
De vastgestelde jaarrekening wordt ingezonden aan de toezichthouder (provincie) vóór 15 juli
2018.
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Pl Bedrijfsvoering

Algemene bedrijfsvoeringskostenplaatsen
Programma 1: Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoeringsafdelingen

In het programma bedrijfsvoering zijn de activiteiten opgenomen die bij uitstek de samenwerking
van de beide deelnemers tot uitdrukking brengen. De uitvoering van één personeelsbeleid en
beheer, het in stand houden van één informatie en automatiseringsinfrastructuur, het voeren van
weliswaar drie administraties maar door één organisatieonderdeel, het bieden van juridische en
inkoopondersteuning vanuit één punt en een gezamenlijke facilitaire ondersteuning. Het gaat hier
om de afdeling Personeel, organisatie en informatie (POI) en de afdeling Financiën, facilitaire en
juridische zaken en inkoop (FFJ). In het programma bedrijfsvoering zijn ook de taakgebieden
archief, receptie en callcenter ondergebracht. Deze taakgebieden zijn algemeen ondersteunend aan
de werkorganisatie en zorgen voor een snelle en correcte toegang tot de organisatie via de
verschillende kanalen. Gezamenlijk bieden deze afdelingen de noodzakelijke ondersteuning, die de
overige afdelingen in staat stellen hun taken naar behoren uit te voeren.
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Personeel, organisatie en informatie

De vakgebieden P&O, communicatie en ICT zijn ondergebracht in de afdeling Personeel,
Organisatie en Informatie (POI). Deze afdeling adviseert en ondersteunt bestuur, management en
medewerkers op deze terreinen. Het team communicatie is ondergebracht in het programma
dienstverlening.

P&O
Het P&O-team levert advies en ondersteuning op zowel personeels- als organisatievraagstukken in
de brede zin van het woord: van arbeidsvoorwaarden tot organisatie-ontwikkeling. Daarnaast zorgt
het team voor managementinformatie, de personeelsadministratie en de maandelijkse uitbetaling
van de salarissen.

I&A
In het team I&A wordt gewerkt aan optimalisering van de ICT-architectuur en de digitale
informatiestromen, zowel op beleidsmatig als operationeel niveau. Andere cruciale taken zijn het
operationeel houden van de applicaties en systemen, en het beveiligen van de data en
persoonsgegevens, zowel tegen misbruik als tegen verlies.

In 2017 is het Informatiebeleidsplan 2017-2020 met bijbehorend ICT projectenoverzicht voor de
WODV vastgesteld. Het Informatiebeleidsplan beschrijft de ICT ontwikkelingen waar de WODV de
komende jaren mee te maken krijgt. Veel ICT projecten kennen een 'wettelijke basis', andere
komen voort uit gezamenlijke VNG afspraken en zijn daardoor 'zelf verplichtend'. Projecten ter
verbetering van de dienstverlening kregen veelal de status 'ambitie'. De projecten voor 2017 waren
al eerder in de meerjarenbegroting opgenomen.

Informatieveiligheid
Inwoners en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op de dienstverlening van de gemeente als
meest nabije overheid. Omdat veel dienstverlening en processen langs digitale weg plaatsvinden
en IT een wezenlijk onderdeel is van de vitale infrastructuur, is informatiebeveiliging van groot
belang. Het overeengekomen normenkader voor gemeentebrede informatiebeveiliging is de
Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG).

Informatieveiligheidsbeleid
De Werkorganisatie wil voldoen aan het overeengekomen normenkader. In 2017 is de
beleidscyclus voor informatieveiligheid vorm gegeven. Het gemeentebrede
Informatieveiligheidsbeleid is vastgesteld door het dagelijks bestuur. Hierin worden de kaders voor
informatieveiligheid beschreven. Dit informatieveiligheidsbeleid wordt tenminste één maal per drie
jaar herijkt.
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Tevens heeft het dagelijks bestuur een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. In dit plan worden
concrete maatregelen beschreven die gedurende een jaar-cyclus genomen zullen worden. Het
betreft hier maatregelen op vele aspecten van bedrijfsvoering; personeel- en organisatie, facilitaire
zaken, communicatie en ICT. Dit plan wordt ieder jaar geëvalueerd.

Audits en testen
Begin 2017 zijn 3 verplichte DigiD audits uitgevoerd door een externe auditor. Voor de
afzonderlijke websites van Voorschoten en Wassenaar en voor het iBurgerzaken gedeelte. Alle drie
de audits werden succesvol afgesloten.

Eind 2017 is de ENSIA van start gegaan. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single
Information Audit. ENSIA is ingevoerd voor alle gemeenten.
ENSIA heeft tot doel gemeenten in één keer over diverse domeinen verantwoording af te laten
leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. Daarnaast wordt er via ENSIA
verantwoording afgelegd over domeinspecifieke (inhoudelijke) delen van een aantal administraties.

Alle audits die tot nu toe op de afzonderlijke domeinen als Basisregistratie Personen (BRP),
Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistraties
Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) en de Structuur
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWinet) werden uitgevoerd, zijn met ingang van 2017
samengevoegd en min of meer gestroomlijnd.

Omdat de deadline voor het uitvoeren van de ENSIA zelfevaluatie 31 december 2017 was en de
audit door een externe auditor v.w.b. het Suwinet en DigiD gedeelte nog moet plaatsvinden
(deadline 31 mei 2018) kan op dit moment van schrijven nog geen uitspraak worden gedaan over
het resultaat van ENSIA. Over het resultaat zal worden gerapporteerd aan het dagelijks bestuur.
Conform het door het dagelijks bestuur vastgestelde beleid worden de gemeenten geïnformeerd via
de jaarrekening van de Werkorganisatie.

In 2017 is een succesvolle uitwijk- en reconstructietest uitgevoerd voor de cloudapplicaties BRP en
BAG en CiVision Middelen van Voorschoten en Wassenaar.

Technische informatieveiligheid
In 2016 is begonnen met het herstructureren van het WiFi netwerk. In 2017 is dit afgerond met
het vervangen van 38 verouderde WiFi accesspoints, zodat we er van verzekerd zijn dat
toekomstige (beveiliging) updates geïnstalleerd kunnen worden.

Veel aandacht wordt geëist door steeds nieuwe, wereldwijde bedreigingen zoals (Not)Petya,
WannaCry, WPA2/Krack, etc. Het voortdurend patchen (voorzien van de beveiligingsupdates) van
onze servers en devices heeft dan ook hoogste prioriteit. Early alerts krijgen wij o.a. binnen via de
Informatie Beveiligingsdienst Nederlandse gemeenten en software leveranciers.
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Website bezoekers moeten vertrouwen hebben in de veiligheid van de websites van de overheid.
Https (het "groene slotje" in de adresbalk van een website) speelt hierin een belangrijke rol. Het
'achter https plaatsen' van alle gemeentelijke websites is zo goed als afgerond. De enige
uitzondering is op dit moment nog het gemeentearchief. Hier wordt de https status begin 2018
gerealiseerd.

In 2017 is Duivenvoorde Transfer ontwikkeld en beschikbaar gesteld. Met Duivenvoorde Transfer
kunnen grote bestanden veilig worden verzonden.

Twee van de technisch beveiligingsbeheerders van het team I&A hebben een cursus Certified
Ethical Hacker gevolgd. Zij zijn daardoor in staat ons systeem te bezien vanuit het gezichtspunt
van een hacker en kunnen daardoor eventuele kwetsbaarheden beter herkennen.

Meldplicht datalekken
Op 1 januari 2016 werd de Wet meldplicht datalekken van kracht. De meldplicht datalekken, een
aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), regelt dat organisaties die
persoonsgegevens bewerken een melding moeten doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
en eventueel aan betrokkenen, wanneer zich een data lek voordoet.
We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals
bedoeld in artikel 13 van de Wbp) waarbij de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of
onrechtmatige verwerking - dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming
moeten bieden. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat verlies of onrechtmatige bewerking
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Binnen de Werkorganisatie worden (mogelijke) datalekken gemeld bij de Functionaris
Gegevensbescherming (FG) en in zijn afwezigheid bij de Informatiebeveiligingsfunctionaris (CISO).
Deze beoordeelt tezamen met het betreffende afdelingshoofd en eventueel de AP of er
daadwerkelijk sprake is van een datalek, waarna door de FG (in zijn afwezigheid de CISO) binnen
72 uur na ontdekken een melding wordt gedaan bij de AP. In deze melding moet ook worden
opgenomen welke maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Het afdelingshoofd
informeert de directie. De directie besluit om eventueel het bestuur op de hoogte te stellen.

Vanuit de Werkorganisatie Duivenvoorde zijn in 2017 namens de gemeente Wassenaar
2 datalekken gemeld. Namens de gemeente Voorschoten zijn ook 2 datalekken gemeld. In
beide gevallen betrof het hetzelfde lek, dat per gemeente gemeld moet worden.
In 1 geval betrof het een data lek niet veroorzaakt door de gemeente of werkorganisatie, maar door
een ketenpartner, waarbij de gemeente als verwerkingsverantwoordelijke de melding aan de
AP moet doen. In het andere geval zijn 155 betrokkenen op de hoogte gesteld.

In de eerste 3 kwartalen van 2017 zijn er landelijk ca. 7500 meldingen van een datalek gedaan
aan de AP. De AP kan een boete opleggen als onzorgvuldigheid heeft geleid tot een datalek. Dat is
tot nu toe niet voorgekomen. De autoriteit deelt wel waarschuwingen uit, die moeten leiden tot
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betere gegevensbeveiliging. Werkorganisatie, Voorschoten en Wassenaar hebben geen
waarschuwingen ontvangen, noch is door de AP nader onderzoek uitgevoerd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. In de AVG zijn de privacyrechten
van burgers versterkt en uitgebreid ten opzichte van de huidige wetgeving en hebben organisaties
meer verantwoordelijkheden gekregen.
In 2017 is een start gemaakt om de Werkorganisatie voor te bereiden op de nieuwe verplichtingen
die voortvloeien uit de AVG. Zo is er een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld en is
een register van alle verwerkingen van persoonsgegevens opgesteld. Dit register geeft onder
andere een handvat om te bepalen of er voor verwerkingen via een derde een
bewerkersovereenkomst afgesloten moet worden. Het is een verplichting vanuit de AVG om een
bewerkersovereenkomst af te sluiten met een derde die persoonsgegevens verwerkt namens de
eigenaar van de gegevens.
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Financiën, facilitair, juridische zaken en inkoop

De vakgebieden Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop zijn ondergebracht in de
afdeling Financiën, Facilitair en Juridisch (FFJ). Dit betekent dat FFJ bestuur, management en
medewerkers adviseert en ondersteunt op deze terreinen.

De afdeling Financiën, facilitaire en juridische zaken en inkoop (FFJ) ontwikkelt en implementeert
heldere organisatiebrede afspraken en adviseert op financieel en juridisch terrein. Zij adviseert
bovendien over de juiste toepassing van externe en interne regelgeving zoals het treasurystatuut,
de financiële verordening, de budgethoudersregeling en de nota activabeleid. Daarnaast is de
afdeling verantwoordelijk voor het vastleggen van de administratieve organisatie, de facilitaire
ondersteuning, het inkoopbeleid en de beheersing en het transparant maken van de financiële
werkprocessen met als doel die werkprocessen continu te optimaliseren.
Financiën
Het team financiën heeft in 2017 de organisatie, coördinatie en uitvoering van planning- en
control-cycli voor drie organisaties verzorgd: Voorschoten, Wassenaar en de gemeenschappelijke
regeling. Dit betekende twee kadernota's, drie begrotingsprocessen, twee voor- en najaarsnota's
en drie jaarrekeningen. Verder adviseerde de afdeling over financiële aspecten van voorstellen aan
beide gemeentebesturen en het bestuur van de werkorganisatie.
'De basis op orde' was en is het uitgangspunt bij het verwerken van alle financiële mutaties,
betalingen en ontvangsten. Naast het applicatiebeheer van de geautomatiseerde financiële
systemen ontwierp en verstrekte de afdeling financiële informatie.
De invoering van de wet modernisering vennootschapsbelasting (VPB) voor
overheidsondernemingen per 1 januari 2016 is binnen het team financiën opgepakt. Daarnaast
werden in de reguliere (bestuurs)advisering ook de consequenties op het gebied van/voor de VPB
betrokken.
Tot slot is in 2017 het financieel beleidskader geactualiseerd voor beide gemeenten door
actualisatie van de financiële verordeningen en de treasurystatuten.

Facilitaire zaken
De afdeling verzorgde de facilitaire ondersteuning voor de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. In
de praktijk betekende dit dat de medewerkers van de facilitaire dienst er zorg voor droegen dat
alle vergaderingen, bijeenkomsten, huwelijken en ontvangsten ongestoord konden plaatsvinden en
dat alle noodzakelijke faciliteiten beschikbaar waren. Verder begeleiden zij het schoonmaken van
de gebouwen, bezorgden zij de post en andere documenten en bemenste zij de bedrijfsrestaurants.
Ook de reproductie van drukwerk, folders en andere documenten behoorde tot de taak van de
afdeling. In 2017 is overgegaan tot uitbesteding van deze taak.
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Juridische zaken

De afdeling FJJ voerde in 2017 en voert op juridisch gebied een breed scala van taken uit. Zo
verzorgde het team de juridische ondersteuning van de organisatie en diende als vraagbaak voor
de vakafdelingen op juridisch gebied. Daarnaast voerde het team het secretariaat van de
bezwarencommissies van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar en optreden als mediator bij
geschillen waarbij dit instrument toepasbaar is. Ook werd het secretariaat van de commissie
bezwaarschriften rechtspositionele besluiten gevoerd. In 2017 is een sollicitatieprocedure gevolgd
om vier nieuwe leden te werven.
Het opstellen en uitvoeren van het verzekeringsbeleid en het begeleiden van grondtransacties en
vastgoedzaken voor beide gemeenten behoorde ook tot de taken van het team.
Aansprakelijkstellingen werden in overleg met de betrokken afdeling getoetst en afgehandeld (of
doorgezet naar de verzekering) en de contacten met de verzekeraar werden onderhouden.
Tot slot hield het team zich bezig met het opstellen en beheren van de mandaten, contracten en
overeenkomsten, het behandelen van WOB-verzoeken en het voeren en begeleiden van
rechtsgedingen.

Inkoop
FFJ is verder verantwoordelijk voor het actueel houden en implementeren van het inkoopbeleid.
Daartoe is geadviseerd over en toegezien op een juiste toepassing van de inkoopregels en de
coördinatie in regionale aanbestedingstrajecten.
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