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Stand van zaken van het onderzoek naar een nieuwe vorm van
samenwerken in de bedrÍjfsvoering van de Leidse regio.

Geachte leden van de raad,

ln de ontwerpbegroting 2o2'l,van servicepuntTj. heeft u gelezen dat een aantal
zaken knelt in de (organisatie van de) dienstverlening op het gebied van de
bedrijfsvoering aan de deelnemende gemeenten. Eén van de ínterventies die op
basis hiervan is gedaan, is een onderzoek naar een beter passende
samenwerkingsvorm voor de regionale bedrijfsvoering. Met bijgaande notitie
Ínformeren we u graag over de tussentijdse resultaten van dit onderzoek, zoals ook
is toegezegd in uw auditcommissie van 10 juni 2020.

ln de eerste onderzoeksfase is een aantal conclusies getrokken die wij als college
delen. Allereerst is de principiële vraag gesteld of samenwerken in de
bedrijfsvoering nog voldoende toegevoegde waarde heeft. Deze vraag is positief
beantwoord. of het nu gaat over -bijvoorbeeld- afualinzameling, publieke
dienstverlening, EconomieOTi" of Jeugdzorg: bij de uitvoeríng van talvan primaire
taken wordt samengewerkt tussen de vier gemeenten van de Leidse regio en
worden gemeentelijke processen meer gelijkvormig. Gelet op landelijke trends als
'samen organiseren' van de VNG, is het logisch dat dit in de toekomst alleen maar
meer zal worden. De vier gemeenten zien ook dat de bedrijfsvoering steeds meer
verweven raakt met de primaire taken van de gemeenten. Het is belangrijk dat de
samenwerking op het vlak van bedrijfsvoering recht doet aan die toenemende
verwevenheid. Alleen dan kan de bedrijfsvoering van toegevoegde waarde zijn in
het realiseren van onze maatschappelijke opgaven.

Geadviseerd door de gemeentesecretarissen en het management van
servicepuntTl, heeft het bestuur van ServicepuntTL op basis van voornoemde
constateringen een toekomstbeeld geschetst, dat wij als college herkennen. Een
intensievere vorm van samenwerking in de bedrijfsvoering vraagt in de optiek van071 54 58 500
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het bestuur om vereenvoudiging van de sturing en vraagt om organisatie dicht

tegen de gemeentelijke processen aan. Om hierin het verschil te maken, ook ten

opzichte van de huidige knelpunten, is een forse stap nodig.

Als college staan we daarom achter het voornemen dat onze gemeente de

bedrijfsvoering in de toekomst van Leiden af gaat nemen. Zo ontstaat de slagkracht

en de aansluiting bij de gemeentelijke dienstverlening waarnaar we op zoek zijn. En

maken we het mogelijk om onze maatschappelijke opgaven op een efficiënte

manier te realiseren.

De afgelopen jaren hebben we als regio nauw met elkaar samengewerkt in de

bedrijfsvoering. We hebben elkaar en elkaars organisaties beter leren kennen, en

we weten welke behoeften er leven. Van deze investering plukken we nu de

vruchten door wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd om te zetten in een

nieuwe vorm van samenwerking. Die past binnen onze regio en die ruimte creëert

om de bedrijfsvoering te laten excelleren. ln de volgende stap van het onderzoek

wordt daarom de werking en voorwaarden van het beoogde samenwerkingsmodel

uitgewerkt, net als langs welke weg we met vertrouwen naar die

samenwerkingsvorm kunnen toegroeien.

Wij zijn er van overtuigd dat deze ontwikkeling de juiste gezamenliike stap vooruit

is. De samenwerking in het kader van ServicepuntTl heeft ons namelijk veel

ópgeleverd. in nes@ingen en kwáliteit, rnàaiook in hGímógelijk maken van deze

doorontwikkeling als aangesloten organisaties. Als college vertrouwen we erop dat

de regionale bedrijfsvoering met de ingeslagen weg een belangrijke impuls krijgt.

Wij kijken met belangstelling uit naar de resultaten van de volgende fase van het

onderzoek en we verwachten u in het eerste kwartaal van 2021 deelgenoot te

kunnen maken van de uitkomsten daarvan. lndien u ons tussentijds zaken mee

wenst te geven, gaan we graag met u hierover in gesprek.

Hoogachtend,
burgeme er en wethoude

un iessen-Jansen

ns meester

Bijlagen:

1. Notitie van Bestuur SPTL inzake de stand van zaken van het onderzoek naar een

nieuwe vorm van samenwerken in de bedrijfsvoering van de Leidse regio.

H. Ro
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Stand van zaken van het onderzoek naar een nieuwe vorm van
samenwerken in de bedrijfsvoering van de Leidse regio.

Geachte leden van de ondernemingsraad,

ln eerdere gesprekken met jullie hebben wij gesproken over het onderzoek naar een
níeuwe vorm van samenwerken in de bedrijfsvoering van de Leidse regio. Langs

deze weg informeer ik jullie schriftelijk over de stand van zaken.

ln de eerste onderzoeksfase is een aantal conclusies getrokken die door de colleges

van de vier gemeenten worden gedeeld. Allereerst is de principiële vraag gesteld of
samenwerken in de bedrijfsvoering nog voldoende toegevoegde waarde heeft. Deze

vraag is positief beantwoord. Of het nu gaat over -bijvoorbeeld- afualinzameling,
publieke dienstverlening, EconomieOTl of Jeugdzorg: bij de uitvoeríng van talvan
primaire taken wordt samengewerkt tussen de vier gemeenten van de Leidse regio

en worden gemeentelijke processen meer gelijkvormig. Gelet op landelijke trends
als 'Samen Organiseren'van de VNG, is het logisch dat dit in de toekomst alleen
maar meer zal worden. De vier gemeenten zien ook dat de bedrijfsvoering steeds

meer verweven raakt met de primaire taken van de gemeenten Het is belangrijk dat
de samenwerking op het vlak van bedrijfsvoering recht doet aan die toenemende
verwevenheid. Alleen dan kan de bedrijfsvoering van toegevoegde waarde zijn in

het realiseren van onze maatschappelijke opgaven.

Geadviseerd door de gemeentesecretarissen en het management van
ServicepuntTl, heeft het bestuur van ServicepuntTl op basis van voornoemde
constateringen een toekomstbeeld geschetst. Een intensievere vorm van
samenwerking in de bedrijfsvoering vraagt in de optiek van het bestuur om

vereenvoudiging van de sturing en vraagt om organisatie dicht tegen de
gemeentelijke processen aan. Om hierin het verschil te maken, ook ten opzichte van

de huidige knelpunten, is een forse stap nodig.

07i 54 58 500
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Het bestuur van ServicepuntTL heeft daarom zijn voorkeur uitgesproken dat we

naar een situatie toe groeien waarin de gemeente Leiden als grootste gemeente ook

de bedrijfsvoering voor de andere gemeenten uitvoert. Dit betekent het

ovcrbrengen van de organisatie en dienstverlening van ServicepuntTl naar de

organisatie van Leiden. Zo ontstaat de slagkracht en de aansluiting bij de

gemeentelijke dienstverlening waarnaar we op zoek zijn. En is het mogelijk om de

maatschappelijke opgaven van gemeenten op een efficiënte manier te realiseren.

Het SGB en het management van ServicepuntTl zijn blij dat de colleges van de vier

gemeenten deze koers ondersteunen. De notitie die de colleges hierover ter

lnformatie aan hun gemeenteraden hebben gestuurd, heb ik ter irtforuttatie

bijgevoegd.

De afgelopen jaren hebben we als regio nauw met elkaar samengewerkt in de

bedrijfsvoering. We hebben elkaar en elkaars organisaties beter leren kennen, en

we weten welke behoeften er leven. Van deze investering plukken we nu de

vruchten door wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd om te zetten in een

nieuwe vorm van samenwerking. Die past binnen onze regio en die ruimte creëert

om de bedrijfsvoering te laten excelleren.

De ontwikkelstrategie is om cerst ccn tusscnstap tc mal<cn. Daarbij blijft dc

organisatie van Servicepunt/L in stand, en blllven de vter gemeenten

vertegenwoordigd in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. Wat wijzigt

is dat het gezamenlijke opdrachtgeverschap door de vier gemeentesecretarissen

wordt vervangen door centraal opdrachtgeverschap door Leiden. Leiden betrekt ín

de centrale opdrachtgeversrol de wensen en behoeften van Leiderdorp, Oegstgeest

en Zoeterwoude.

De gedachte achter het maken van deze tussenstap is dat de urgentie die wordt
gevoeld om de huidige vorm van samenwerken te veranderen hoog is. Het

ontwikkelperspectief vergt tijd omdat er sprake is van een behoorlijk grote

reorganisatie, Voor de medewerkers van ServicepuntTL heeft deze transitie direct

invloed op het werk. Err ook voor onze eigen organisatie en de andere gemeentelijke

organisaties heeft de doorontwikkeling impact. Dat vraagt om een zorgvuldige

voorbereiding en zorgvuldige omgang met medewerkers die hierbij betrokken zijn.

En betrokkenheid van medezeggenschap.

De tussenstap is relatief eenvoudig en daardoor op een kortere termijn in te

regelen. Hiermee worden eerste waardevolle stappen gezet in de richting van het

ontwikkelperspectief waarbij al lessen kunnen worden getrokken uit de nieuwe

vorm van samenwerken.

De eerstvolgende stap is om de gekozen richting verder te onderzoeken om

besluitvorming erover mogelijk te maken. Het onderzoek moet zicht geven op de

voor- en nadelen en aandachtspunten. Zowel de beoogde eindsituatie als de

beoogde tussenstap maken deel uit van het vervolgonderzoek. Doel is daarnaast om

het te lopen (tijd)pad inzichtelijk te maken. Onderdeel hierin is ook om het traject

van medezeggenschap in kaart te brengen.
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De onderzoeksopdracht deel ik graag met jullie, zodra deze in concept is vastgesteld
door het SGB en vervolgens ter vaststelling naar het bestuur van ServicepuntTl
gaat. Dat geeft jullie de gelegenheid om aandachtspunten mee te geven.

M

ris, WOR-bestuurder

Bijlagen:

1. Brief van college aan gemeenteraad
2. Notitie bestuur aan colleges
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Notitie
Stand van zaken van het onderzoek naar een nieuwe vorm van samenwerken in de bedrijfsvoering
van de Leidse regio

Van : bestuur ServicepuntTl

Aan: colleges deelnemende gemeenten

Aanleiding voor dit onderzoek

Sinds 2012 hebben de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude de

bedrijfsvoering regionaal georganiseerd in de gemeenschappelijke regeling ServicepuntTl. Met als

doel meer kwaliteit te krijgen en minder kwetsbaar te zijn, tegen lagere kosten. Tegen de

achtergrond van de toen geldende wensen en eisen heeft deze regionale samenwerking in de
periode van2Ot2t/m2OI5 haar doelen bereikt. Zo is in die periode ruim 3 miljoen euro bespaard op
de kosten van de bedrijfsvoering en is de kwetsbaarheid op onderdelen verlaagd en de kwaliteit
verbeterd. Een paar praktische voorbeelden volgen om kleuring te geven aan de successen die

mogelijk zijn gemaakt door deze samenwerking.

De eerder genoemde besparingen zijn deels gerealiseerd door gezamenlijk in te kopen. Dit scheelt
niet alleen capaciteit in het inkoopproces maar levert ook schaalvoordelen op. Door het bundelen
van de inhoudel'rjke kennis zijn we ook in staat geweest om inhoudelijk betere contracten af te
sluiten. Een aantal verzekeringen in de regio is bijvoorbeeld in premie gedaald terwijl er betere
polisvoorwaa rden zijn bedongen.

Door met vier gemeenten samen te werken is het beter mogelijk geweest om bepaalde expertises op
te bouwen. Dit is voor Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude waardevol gebleken maar ook voor
Leiden ondanks dat Leiden zelf een grote omvang heeft. ln de praktijk blijkt het vaker lonend te zijn

om een bepaald specialisme of een bepaalde dienst in huis te halen nu viergemeenten (en SPT1 zelf)
daarvan kunnen profiteren. We hebben nu eigen fiscalisten en binnenkort een advocaat in

loondienst.

Verder heeft het bundelen van de informatievoorzieningsfunctie gezorgd voor meer kennis en kunde
in de regio. Hoewel deze functie nog in ontwikkeling is, plukken we als organisaties nu al de vruchten
van deze samenwerking doordat er meer strategisch vermogen is gecreëerd en met focus wordt
gewerkt aan de gewenste en noodzakelijke dÍgitalisering.

Ook in de dienstverlening aan onze burgers heeft ServicepuntTl een bijdrage geleverd. Op initiatief
van het Servicepunt is 'prettig contact met de overheid' (PCMO) ingebed in diverse processen. PCMO

bevordert een goed en slagvaardig openbaar bestuur en versterkt het vertrouwen van burgers in de

overheid.

Voor medewerkers is de samenwerking aantrekkelijk in de zin dat alle medewerkers van de regio

bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van AcademieTl en vacatures intern voor de hele regio worden
open gezet. ln deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het van belang om goede medewerkers
binnen te halen en te houden.

Ondanks de eerder behaalde resultaten heerst er bij de gemeenten en bij ServicepuntTl steeds vaker
ontevredenheid over de manier waarop de bedrijfsvoeringstaken worden uitgevoerd. We merken dit
aan de kosten en de kwaliteit van de dienstverlening. De belangrijkste knelpunten laten zich als volgt
samenvatten:
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De opgaven in de bedrijfsvoering raken steeds meer verweven met het primaire proces. Dat we

met elkaar de bedrijfsvoering in een aparte organisatie 'op afstand' hebben georganiseerd komt

die noodzakelijke verbinding niet ten goede.

De gemeenten hebben vergelijkbare opgaven in de bedrijfsvoering. Maar voor wat betreft het

tempo waarmee deze (moeten)worden aangepakt liggen de behoeften uiteen.

Dat we als gemeenten met meerdere partijen opdrachtgever en eigenaar van één dienstverlener

zijn betekent dat we bij voortduring consensus moeten proberen te bereiken over te nemen

beslissingen, met bijpassende, tijd vretende overleg- en besluitvormingsmomenten. Daarbij is de

zeggenschap in de ambtelijke besluitvorming (anders dan in het bestuur) gelijkwaardig verdeeld,

terwijl de posities, bijdragen en ambities van de individuele gemeenten evident ongelijk zijn.

Daarnaast gaat het zoeken naar uniformiteit te vaak gepaard met ontevredenheid over de

gekozen 'middenweg'.

Vanuit de gemeenten is flexibiliteit en wendbaarheid nodig, terwijl het afsprakenkader tussen

gemeenten over besturing en bekostiging daar weinig ruimte voor biedt.

De organisatie op afstand en het lage niveau van collectieve tevredenheid voedt vervolgens wij-

zij denken. Dit zit een goede samenwerking en bedrijfsvoering regelmatig in de weg.

Op basis van deze knelpunten heeft het bestuur van ServicepuntTl, op advies van de

gemeentesecretarissen en het management van ServicepuntTl-, besloten om de inrichting van de

samenwerking te heroverwegen, vanuit de overtuiging dat veel van de knelpunten worden

veroorzaakt door de manier waarop we onze regionale samenwerking hebben vormgegeven. De

organisatie van de bedrijfsvoering gaan we daarom verbeteren. We zien dit als een belangrijke stap

vooruit in de doorontwikkeling van samenwerkÍng.

Het bestuur heeft geconstateerd dat een nieuwe vorm van samenwerken het volgende resultaat

moet hebben:

- Er is meer slagkracht.

- De afstemming en besluitvorming verloopt efficiënt waardoor onze collega's zich kunnen

toeleggen op hun eigenlijke taken.

- Met visie en passie wordt gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van de bestaande

dienstverlening en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering.
- De bedrijfsvoering sluit beter aan bij het primaire proces waardoor de toegevoegde waarde van

de bed rijfsvoering wordt (h)erkend.

Toekomstperspectief : Regionaal samenwerken blijft het uitgangspunt

De vormgeving van de samenwerking hangt onder meer af van de ontwikkelingen en trends in de

bedrijfsvoering. De beschouwing van de toekomst van de bedrijfsvoering geeft het volgende beeld:

Bij de start in 2OL2 is ServicepuntTl neergezet als primair een uitvoeringsorganisatie die voorziet in

de bedrijfsvoering van de gemeenten. Dat beeld kantelt. De bedrijfsvoering raakt steeds meer

verweven met de primaire processen van gemeenten en wordt steeds belangrijker om de primaire

processen iiberhaupt uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan de steeds verdergaande digitalisering

van de gemeentelijke dienstverlening. Ook heeft de wijze waarop we als gemeenten invulling geven

aan maatschappelijke opgaven impact op de bedrijfsvoering. Gemeentelijke ambities op het gebied

van duurzaamheid vertalen zich bijvoorbeeld door in inkoopbeleid en facilitaire zaken. Dat betekent

dat alleen het samen organiseren van de bedrijfsvoering niet meer volstaat, voor efficiënte en

effectieve dienstverlening. Ook afspraken over de opzet van de dienstverleningsprocessen aan

inwoners en bedrijven, en de aanpak van maatschappelijke opgaven zijn onderwerp van gesprek
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geworden. Dit is in lijn met de landelijke trend zoals beschreven door de VNG (Samen Organiseren).
Die laat zien dat de gemeentelijke processen noodzakelijkerwijs steeds meer op elkaar gaan lijken.

Dit betekent dat 'stand alone' samenwerken de mogelijke schaalvoordelen teniet doet. Het bestuur
van ServicepuntTl ziet de hierboven beschreven landelijke trend van samen organiseren in de Leidse

regio steeds verder ontwikkelen. Daar past een regionaal georganiseerde bedrijfsvoering bij die deze

ontwikkeling ondersteunt. Het bestuur heeft daarom de overtuiging uitgesproken dat samenwerken
in de bedrijfsvoering van toegevoegde waarde is en blijft.

Richting van de nieuwe vorm van samenwerken: bedrijfsvoering van de regio onderbrengen
binnen [eiden

Naast het behouden van de behaalde resultaten (efficiencyverhoging, kwetsbaarheid reductie en

kwaliteitsverbetering) krijgt het antwoord op de geformuleerde doelen langs twee lijnen richting:
- De sturing vereenvoudigen om slagkracht te realiseren
- De afstand verkleinen om aansluiting bij de dienstverlening door gemeenten te verbeteren

Stu ri n g ve ree nvou d i ge n

Uitgangspunt bij het bepalen van een alternatieve vorm van samenwerking is dat de opdrachtgeving
aan ServicepuntTL eenvoudiger moet om slagvaardiger te kunnen opereren. Om dat te realiseren
kiest het bestuur ervoor dat Leiden als grootste gemeente een leidende positie inneemt in het sturen
op de bedrijfsvoering. Dit biedt Leiden gelegenheid om bepalend te zijn in het tempo waarin
ontwikkelingen in gang worden gezet. Voor de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude
ontstaat meer vrijheid om keuzes te maken over het participeren in nieuwe ontwikkelingen.
Dit vermindert het 'polderen' en vereenvoudigt afstemming en besluitvorming. En geeft daarnaast
meer ruimte om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de dagelijkse operatie.

Afstond verkleinen

De verwevenheid tussen bedrijfsvoering en 'het primaire proces' neemt toe. Wat helpt om de

aansluiting tussen beide te versterken is dat de sturing plaatsvindt vanuit een centrale
verantwoordelijkheid voor zowel het een als het ander. De manier om de aansluiting te versterken is

dat de bedrijfsvoering voor de regio samen met de gemeentelijke dienstverlening van Leiden in één

organisatie wordt ondergebracht. Dit levert naar verwachting niet alleen voor Leiden de gewenste

verbetering. Daar hebben ook de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude profijt van,

aangezien ook zij er baat bij hebben dat de nabijheid met vergelijkbare primaire processen wordt
vergroot.

Met voldoende impact de sturing vereenvoudigen en de afstand verkleinen, vraagt een forse stap. ln
eerste instantie zijn ook minder vergaande wijzigingen in de samenwerking onderzocht: denk aan het
aanbrengen van een splitsing tussen het opdrachtgeverschap voor reguliere dienstverlening enerzijds

en het opdrachtgeverschap voor ontwikkelopgaven anderz'rjds; of het aanbrengen van een splitsing
tussen het werken in opdracht van Leiden en het werken in opdracht voor de andere gemeenten.

Deze alternatieven werden als onvoldoende beoordeeld om de knelpunten op te lossen: ofwel ze

introduceren nieuwe of andere complexiteit in de sturing, ofwel ze bieden te weinig soelaas om de

aansluiting tussen primair proces en bedrijfsvoering te verbeteren.

Om het verschil te kunnen maken is het bestuur van oordeel dat een verdergaande aanpassing nodig
is. De beoogde eindsituatie en de beoogde tussenstap worden hieronder toegelicht.
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De be oog de e i n dsituotie

De beoogde eindsituatie is dat de gemeente Leiden de bedrijfsvoering voor de andere gemeenten

uitvoert. Dit betekent het overbrengen van de dienstverlening van ServicepuntTl. naar de organisatie

van Leiden. De gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude sluiten daarbij een

dienstverleningsovereenkomst af met Leiden en nemen bedrijfsvoeringsdienstverlening af van

Leiden. De aparte entiteit ServicepuntTl en daarmee de Gemeenschappelijke Regeling zoals we die

nu kennen, zullen dan niet meer bestaan.

De tussenstap

De ontwikkelstrategie is om eerst een tussenstap te maken. Daarbij blijft de organisatie van

ServicepuntTL in stand, en blijven de vier gemeenten vertegenwoordigd in het bestuur van de

Gemeenschappelijke Regeling. Wat wijzigt is dat het gezamenlijke opdrachtgeverschap door de vier
gemeentesecretarissen wordt vervangen door centraal opdrachtgeverschap door Leiden. Leiden

betrekt in de centrale opdrachtgeversrol de wensen en behoeften van Leiderdorp, Oegstgeest en

Zoeterwoude.

De gedachte achter het maken van deze tussenstap is dat de urgentie die wordt gevoeld om de

huidige vorm van samenwerken te veranderen hoog is. Het ontwikkelperspectief vergt tijd omdat

deze een reorganisatie tot gevolg heeft. Voor het personeel van ServicepuntTl heeft deze transitie

direct invloed op het werk omdat het de overgang naar een andere werkgever betekent. Ook voor

Leiden als ontvangende organisatie en de andere drie gemeenten heeft de doorontwikkeling impact.

Dat vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en zorgvuldige omgang met medewerkers die hierbij

betrokken ziin. En betrokkenheid van medezeggenschap.

De tussenstap is relatief eenvoudig en daardoor op een kortere termijn in te regelen. Hiermee

worden eerste waardevolle stappen gezet in de richting van het ontwikkelperspectief waarbij al

lessen kunnen worden getrokken uit de nieuwe vorm van samenwerken.

Vervolg van het onderzoek en besluitvorming

Het bestuur van ServicepuntTL heeft opdracht gegeven aan de groep gemeentesecretarissen en de

directeur van ServicepuntTL om de gekozen richting te onderzoeken en uit te werken om

besluitvorming hÍerover mogelijk te maken. Het onderzoek levert zicht op de voor- en nadelen van de

beoogde koers, brengt de kansen en risico's in kaart, en geeft aandachtspunten en randvoorwaarden

mee. Zowel de beoogde eindsituatie als de beoogde tussenstap maken deel uit van het

vervolgonderzoek. Onderdeel van het onderzoek is ook om het te lopen (tijd)pad inzichtelijk te

maken.

Met de resultaten van het onderzoek als basis wordt aan de besturen van de vier gemeenten en het

bestuur van ServicepuntTl- besluitvorming gevraagd over de toekomstige samenwerkingsvorm, en

over de aanpak om die te realiseren. De verwachting is dat aan het eind van het eerste kwartaal 2021

de besluitvorming in gang wordt gezet.


