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Geachte leden van de raad,

De gezamenlijke bedrijfsvoering met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en
Zoeterwoude staat op het punt zich te oriënteren op een volgende stap in
haar ontwikkeling. Hierover hebben wij u op 24 septemb er 2O2O een brief
gestuurd. Aansluitend hierop hebben de portefeuillehouder Daan Binnendijk,
de gemeentesecretaris en de directeur van ServicepuntTL de auditcommissie
nader geïnformeerd. Hierop heeft de auditcommissie het presidium
geadviseerd om deze ontwikkeling te agenderen in het politiek forum. ln de
vergadering van het bestuur van ServicepuntTl d.d. 20 oktober jl. bleek in
meerdere raden de wens om over dit onderwerp te beraadslagen.

ln onze brief van 24 septemb er 2O2O bent geïnformeerd over de strekking
van het voorgenomen onderzoek naar de toekomst van ServicepuntTL. ln
deze brief gaan wij op verzoek van de Auditcommissie nader in op de
aanleiding. Tevens willen wij u informeren hoe wij als college van de
gemeente Leiderdorp aankijken tegen de aanleiding en het voorgestelde
onderzoek. Wellicht ten overvloede, waar wij refereren naar het belang van
de gemeente Leiderdorp hebben wij uiteraard het gezamenlijke belang van
alle partners in ServicepuntTl voor ogen. Wij vragen u deze brief aanvullend
te zien op onze eerdere brief waardoor wij niet in herhalingen hoeven te
treden. Wij zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in uw beraadslaging.
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A. Aanleiding van het onderzoek
Zonder volledig te zijn zien wij als college van Leiderdorp drie aspecten die

aanleiding vormen voor het beoogde onderzoek. ln het kort zijn dat deze drie
aspecten:
1". Het ontbreken van een gezamenlijke strategische bedrijfsvoeringsagenda

en strategische advisering bij ServicepuntTL.
2. De slagvaardigheid en kwaliteit bij de realisatie van diverse projecten

staat onder druk doordat de deelnemers teveel moeten zoeken naar een

collectief ged ragen resultaat.
3. De organisatie van ServicepuntTl is op dit moment nog teveel de

uitvoeringsorganisatie en niet de strategische partner in de realisatie van

een strategische bed rijfsvoeringsagenda en maatschappelijke

doelstellingen.
Deze drie aspecten sluiten aan bij de knelpunten zoals geformuleerd op
pagina 2 van de notitie "Stand van zaken van het onderzoek naar een nieuwe

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

Het onderzoek richt zich op de vraag of het onderbrengen van de

bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden de nadelige effecten van deze punten

kan ondervangen en zo ja binnen welke condities. Onderstaand gaan we op

elk van deze aspecten nader in. Daarbij schetsen wij kort het vraagstuk,
geven wij het standpunt van het college in deze en leggen wij u een mogelijk
dilemma voor die u zou kunnen betrekken bij uw beraadslaging.

1. Het ontbreken van een gezamenliike strategische
bedrijfsvoeringsagenda en strategische advisering bii ServicepuntTl.

Vraagstuk
ln de ontwikkeling van de bedrijfsvoering binnen de deelnemende
gemeenten en ServicepuntTL ontbreekt op dit moment een gezamenlijke stip

op de horizon. ln 2019 hebben de deelnemende gemeenten en

Servicepu nt71 getracht om een gemeenschappelijke strategische

bedrijfsvoeringsagenda vast te stellen We zijn daar helaas niet in geslaagd.

Voor het doorontwikkelen van de bedrijfsvoering is een gemeenschappelijke

stip essentieel om focus aan te brengen in de ontwikkeling maar ook een

efficiënte inzet van mens en geld. De gemeente Leiden heeft in haar

strategische bed rijfsvoeri ngsagenda va n a lle deelnemende gemeenten de

hoogste ambitie. Dit is ingegeven door de maatschappelijke opgaven

waarvoor deze gemeente staat, maar ook in de financiële en organisatorische

mogelijkheden die zij heeft om meerdere ontwikkelingen uit deze

strategische bedrijfsvoeringsagenda gelijktijdig en snel op te pakken. De

complexiteit van de uitdagingen waarvoor gemeenten staan vragen ook om

het ontwikkelen van een wendbare organisatie, waarbij een meer

strategische en innovatieve bedrijfsvoering nodig is.

Stondpunt college
Het college van Leiderdorp is van mening dat de opgaven waarvoor onze
gemeente staat voor een groot deel overeenkomen met die van de
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gemeente Leiden, maar dat dit uiteraard wel van een andere schaal is. De
organisatie van de gemeente Leiderdorp is daarnaast niet in staat om
eenzelfde tempo als de gemeente Leiden hieraan invulling te geven.

Het college realiseert zich dat dit laatste niet alleen voor de gemeente
Leiderdorp geldt maar ook voor de andere kleinere deelnemende
gemeenten. Hiermee wordt de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering van
gemeente Leiden gestagneerd en daarmee dus ook de doorontwikkeling voor
de gehele Leidse regio. Het tempo zou dan feitelijk bepaald worden door de
zwakste schakel. Dat is niet alleen voor de gemeente Leiden schadelijk maar
uiteindelijk ook de andere deelnemende partijen. Tevens zet dit de
continui'teit van het voortbestaan van de gezamenlijke bedrijfsvoering onder
druk. Daarbij zien wij als college ook voordelen van een nieuwe aanpak
wanneer uit het nog te starten onderzoek zou blijken dat wanneer de
gemeente Leiden het voortouw neemt in de strategische
bedrijfsvoeringsagenda de gemeente Leiderdorp in haar eigen tempo en
financiële ruimte hierop goed kan laten aansluiten.

Dilemma
ln dit alles zien wij als dilemma aan de ene kant het aansluiten op een
gemeensch appelijke strategische bedrijfsvoeringsagenda met de hierbij
behorende financiële middelen en organisatiekracht dan wel aan de andere
kant het zoveel mogelijk aansluiten bij deze agenda en facultatief naar
behoefte en vermogen afnemen. Wij zijn benieuwd hoe uw raad tegen dit
dilemma aankijkt.

2. De slagvaardigheid en kwaliteit bij de realisatie van diverse projecten
staat onder druk doordat de deelnemers teveel doorschieten in het zoeken
naar een collectief gedragen resultaat.

Vroagstuk
Door onze bedrijfsvoering in de Leidse regio gezamenlijk te organiseren zijn
enorme slagen gemaakt. De schaduwkant van deze samenwerking is

uiteraard ook dat daarbij rekening gehouden moet worden met een ieders
wensen en behoeften. Hierdoor is ook een cultuur van het zoeken naar
consensus ontstaan met een bijpassende overlegcultuur wat de efficiency en
effectiviteit zeker niet ten goede komt. Dit effect wordt volgens ons nog
verder versterkt door het ontbreken van de eerder genoemde gezamenlijke
strategische bedrijfsvoeringsagenda: de stip op de horizon. Uiteindelijk leidt
dit tot een "eenheidswors(' die weinig collectieve tevredenheid oplevert.

Bij dit element moeten wij ons realiseren dat de zeggenschap in het zoeken
naar consensus gelijkelijk is verdeeld. De invloed hierin is nagenoeg
gelijkwaardig georganiseerd terwijl de posities, bijdragen en ambities van de
individuele gemeenten evident ongelijk zijn.
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Standpunt college
Als college van Leiderdorp herkennen wij dit negatieve aspect in de

samenwerking zeer. Ook de ontwikkeling van de organisatie en

dienstverlening Leiderdorp wordt hierdoor beperkt en vraagt het meer dan

evenredige inzet van onze medewerkers. Met het beoogde onderzoek wordt
ook een meer eenduidig opdrachtgeverschap voorgestaan. Feitelijk wordt in

het onderzoek beoogd dat de gemeente Leiden, met oog voor de behoeften
van de overige partners, het opdrachtgeverschap gaat vormgeven.

Het college is van mening dat indien de gemeente Leiden het
opdrachtgeverschap alleen gaat vormgeven vanuit de visie van een

strategische bedrijfsvoeringsagenda en zeer bewust keuzes en afwegingen
gemaakt zullen worden in de behoeften van de verschillende afnemers dit
per saldo een positief effect voor Leiderdorp moet opleveren. Hierbij gaan

wij ook af op onze ervaringen bij de samenwerking binnen het domein "werk
en inkomen" waarin een vergelijkbaar concept wordt gehanteerd. Wij zijn

ook benieuwd naar de visie van de gemeente Leiden hoe zij dit met het eigen

en collectieve belang ook voor ogen zouden vormgeven.

Dilemmo
Het zoeken naar consensus is ingegeven bij een gezamenlijke bedrijfsvoering.
Wanneer Leiderdorp volwaardig opdrachtgever zou willen zijn van haar eigen

verwachtingen gaat dit ten koste van de bij de start van ServicepuntTl"

beoogde efficiency. De vraag is in welke mate de gemeente Leiderdorp ook in

kwalitatieve zin voorzien wordt binnen het beoogde opdrachtgeverschap

door de gemeente Leiden. Hierop zal het onderzoek dan ook richting moeten
geven.

3. De organisatie van ServicepuntTl is op dit moment nog teveel de

uitvoeringsorganisatie en niet de strategische partner in de realisatie van

een strategische bedrijfsvoeringsagenda en maatschappelijke
doelstellingen.

Vraagstuk
Sinds de oprichting van ServicepuntTL heeft de gezamenlijke bedrijfsvoering
zich naar het oordeel van het college positief ontwikkeld. De door uw raad

destijds vastgestelde doelstellingen; het verhogen van de efficiency en de

kwaliteit en het beperken van de kwetsbaarheid zijn gerealiseerd. Sinds haar

oprichting is ServicepuntTl continu in verandering geweest om daarmee zich

te blijven aanpassen aan veranderende vragen van de deelnemende
gemeenten. Maar ServicepuntTL is opgericht als een uitvoeringsorganisatie
en is dat anno 2020 grotendeels nog steeds. ServicepuntTl heeft in de

afgelopen jaren diverse financiële taakstellingen gerealiseerd door steeds

efficiënter te gaan werken. Het vermogen en mogelijkheden om zich door te
ontwikkelen als strategisch partner in de bedrijfsvoering is zeer beperkt.

De bedrijfsvoering van een gemeente komt steeds meer verstrengeld met

het primaire proces te liggen. Met het genoemde toekomstperspectief om de
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bedrijfsvoering onderdeel uit te laten maken van de organisatie van de
gemeente Leiden zou dit de slagkracht van de bedrijfsvoering ten goede
komen.

Standpunt college
Het college van Leiderdorp is van mening dat ServicepuntTl naast een
uitvoeringsorganisatie ook het vermogen tot strategische advisering moet
hebben. Dit komt de integraliteit van de bedrijfsvoering te goede en
voorkomt dat kennis uit de markt gehaald moet worden. ServicepuntTl
beschikt nu onvoldoende over de mogelijkheden om deze ontwikkeling vorm
te geven. Ook de mogelijkheid van de gemeente Leiderdorp om deze
doorontwikkeling binnen servicepuntTl te financieren is beperkt, ln ieder
geval beperkter dan bijvoorbeeld de gemeente Leiden wellicht voor ogen
heeft.

Het onderzoek wordt als het beoogd toekomstperspectief benoemd dat de
gemeente Leiden de bedrijfsvoering voor de andere gemeenten uitvoert.
Beoogd is dat de gemeente Leiden hierdoor in staat is om de
bedrijfsvoeringsorganisatie aan te laten sluiten bij haar strategische agenda
en primaire proces en in het verlengde daarvan ook voor de overige
afnemers.

Als college onderkennen wij dat de gemeente Leiden hierdoor beter in staat
zalziin om haar ambities te realiseren. Tegelijkertijd zijn wij ons er uiteraard
van bewust dat de aansluiting van de bedrijfsvoering op het primaire proces
ook in onze organisatie en die van de overige deelnemers dient plaats te
vinden. Uitgangspunt blijft immers wel de gezamenlijke bedrijfsvoering.
voor het college zal de continui'teit van de bedrijfsvoering van de gemeente
Leiderdorp en de aansluiting op het primaire proces door deze ontwikkeling
voldoende waarborgen moeten geven. Wij realiseren ons echter dat in
diverse primaire processen, bijvoorbeeld de jeugdzorg, deze als grotendeels
gezamenlijk dan wel vergelijkbaar zijn met die van de gemeente Leiden.

Dilemma
Bij dit onderwerp is het vraagstuk of de gemeente Leiderdorp kiest om
samen met de andere partners investeert in de organisatie van
ServicepuntTl met alle financiële consequenties van dien of juist kiest om te
vertrouwen op de organisatiekracht van de gemeente Leiden waarbij de
bedrijfsvoering geïntegreerd is in de gemeente Leiden en de gemeente
Leiderdorp (e.a.) producten en diensten afneemt op basis van behoefte op
basis van goede afspraken neergelegd in een
dienstverleningsovereenkomsten. Ook bij dit vraagstuk zijn wij uiteraard
nieuwsgierig hoe uw raad deze afweging zou maken.

B. Het onderzoek
ln onze brief van 24 september 2O2O hebben wij u geïnformeerd over het
beoogde toekomstperspectief, namelijk de bedrijfsvoering onder te brengen
bij de gemeente Leiden (al dan niet met een tussenmodelwaarin de
gemeente Leiden als centraal opdrachtgever optreedt naar ServicepuntTl).
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De gemeente Leiden zal de bedrijfsvoering aan de hand van een strategische

bedrijfsvoeringsagenda verder ontwikkelen. Het onderzoek is ook

afgebakend. Wat deze beweging zou betekenen voor ieders interne
organisatiestructuur en interne manier van werken valt niet binnen de scope

van de opdracht. Als college van Leiderdorp zullen wij dit zelf onderzoeken.

Ook de gemeente Leiden zal zich zelf buigen over de vraag wat de inhuizing

in de gemeente Leiden zal betekenen. ln het onderzoek zelf zullen drie
hoofdthema's onderscheiden: governance & zeggenschap, sturing &
samenwerking, en financien.

Het college is van mening dat het onderzoek goed is opgezet en de

antwoorden zal geven waar ook Leiderdorp benieuwd naar is. Wij vinden dit
een belangrijk onderzoek.De bedrijfsvoering is primair de

verantwoordelijkheid van ons college en in de context van de gezamenlijke

bedrijfsvoering ook van het bestuur van ServicepuntTL. Uw raad is hierin

uiteraard kaderstellend, controlerend en heeft het budgetrecht. Mocht op

basis van het onderzoek blijken dat dit wenselijk is zal ook het wijzigen van

de gemeenschappelijke regeling door uw raad moeten plaatsvinden. De

strekking van dit onderzoek is naar de mening van de college zo belangrijk

dat wij het belangrijk vinden om u gedurende het proces te informeren en

waar nodig te betrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd en zijn

benieuwd naar de behandeling van dit onderwerp in het politiek forum.

burgemêester en ouders,

Drie

ns burgemeester
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