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De VVD fractie in de Leidse gemeenteraad heeft vrijwel exact dezelfde vragen gesteld als BBL 
nu doet, maar omdat de situatie voor beide gemeenten dezelfde is dient BBL deze vragen ook bij 
het Leiderdorpse college in. 
 
In het Leidsch Dagblad van zaterdag 17 september j.l. lazen wij dat er veel onrust bij het 
personeel van Servicepunt71 zou zijn, de ondernemingsraad zich tekort gedaan zou voelen en 
de verwachte besparingen niet of niet op tijd gehaald zouden worden. Op heden, 28 september 
verscheen er weer een artikel in het Leidsch dagblad over de problematiek bij servicepunt 71. 
  
Het Servicepunt71 heeft onder meer tot doel om bij te dragen aan betere dienstverlening, om de 
kwaliteit van het werk te verhogen, de continuïteit van het werk te borgen, de beschikbare 
arbeidskracht efficiënter in te zetten, en om door schaalvoordeel een flinke besparing te 
realiseren.  
 

Vragen:  
  
De onrust bij het personeel zou betrekking hebben op de functies bij het Servicepunt. De 
(Leidse) wethouder beaamt in de krant dat er met name vanuit Leiden slechte communicatie 
richting het personeel is  

1.     Is uw college bekend met de onrust bij het personeel? 

Wij volgen het proces van totstandkoming van Servicepunt71 op de voet. De totstandkoming van het 

Servicepunt is een voor medewerkers ingrijpend proces. In deze fase van het traject is de vraag aan de 

orde wat de overgang van het personeel naar de nieuwe werkgever gaat betekenen voor de individuele 

medewerker. Wij zijn ermee bekend dat dit bij medewerkers onzekerheid veroorzaakt en hebben daar 



 

 

aandacht voor. Naar mate het moment van daadwerkelijk starten van het Servicepunt 71 dichterbij komt en 

concreter wordt nemen de vragen en zorgen bij medewerkers toe. Op zich in dit soort trajecten een niet 

ongebruikelijk verschijnsel. 

 
 
2.     Wat is de oorzaak dat de communicatie met het personeel over -zoiets belangrijks als- de 

nieuwe invulling van hun werkzaamheden kennelijk slecht is verlopen? 

De opzet van het Servicepunt71 is voorbereid door een projectorganisatie. Deze is met ingang 

van 1 juni 2011 vervangen door een nieuwe directeur en vanaf 1 september is het nieuwe 

management van de teams van het Sevicepunt71 benoemd. In deze complexe fase van het 

proces heeft de projectorganisatie verantwoordelijkheden overgedragen aan het nieuwe 

management. Het nieuwe management (voor een deel afkomstig uit de organisaties van de vier 

gemeenten) moet nu in positie komen. Ondanks dat er door het Servicepunt71  en de 

deelnemende gemeenten veel is gecommuniceerd (nieuwsbrieven, medewerkersessies, 

cultuurbijeenkomsten e.d.), blijkt dat dit voor de Leidse medewerkers die overgaan naar het 

Servicepunt71 nog niet voldoende is geweest. Er zijn nu maatregelen genomen om de 

communicatie verder te intensiveren. Zo zijn er in alle gemeenten meerdere bijeenkomsten met 

de medewerkers gehouden en is aanvullende schriftelijke informatie verstrekt. 

 
 
3.     Heeft deze onrust bij het personeel geleid tot verminderde kwaliteit en continuïteit van de 

dienstverlening? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waar baseert het college dat op? 
 

Nee. Er zijn hieromtrent door ons ook geen signalen ontvangen.  

 
 
4.     Heeft de ontstane onrust gevolgen voor het tijdig en volledig behalen van de doelstellingen 

van het Servicepunt? 
 

Nee, zie ook het antwoord op vraag 3. Ter illustratie geldt dat de geraamde inkoopvoordelen 

volgens planning worden gehaald. 

 
 
5. Meent uw college dat  met een aantal extra gesprekken de communicatieproblemen met het 

personeel volledig hersteld kunnen worden?  Zo nee, welke maatregelen gaat uw college 
nog meer nemen en op welke termijn?   

 

Wij constateren dat de communicatie vanuit het Servicepunt71 en de gemeente Leiden met de 

Leidse medewerkers kennelijk onvoldoende is geweest. Zie hiervoor ook beantwoording van 

vraag 2. 

De gesprekken die door de gemeente Leiden recent zijn gehouden hebben reeds bijgedragen 

aan het verbeteren van de communicatie. De communicatie beperkt zich echter niet tot het 

houden van gesprekken.  

Met alle overgaande medewerkers wordt ook schriftelijk gecommuniceerd en de informatie die 

beschikbaar is over het bedrijfsplan, het functiegebouw en de voortgang van projecten die lopen 

ter voorbereiding op de start van het Servicepunt71 worden ook via de website van het 

Servicepunt71 gedeeld met de medewerkers. Nu de managers van het Servicepunt zijn 

benoemd en hun taken hebben opgepakt in aan een belangrijke nieuwe voorwaarde voor de 

verbetering van de communicatie voldaan. De medewerkers hebben nu duidelijke 

aanspreekpunten en bereiden samen met de managers de start van het Servicepunt71 voor.  Op 



 

 

het moment van beantwoording worden overigens nog gesprekken met het personeel gevoerd. 

Nadat deze gesprekken zijn afgerond zal het college de raad verder informeren. 

 
 
 
  
De Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) zou “overhoop liggen” met de deelnemende 
gemeenten over de status van de BOR. Het officiële overleg zou daarom opgeschort zijn. De 
Leidse wethouder zegt in de krant dat het Leidse  college nu gaat kijken hoe ervoor gezorgd kan 
worden dat de BOR de juiste informatie krijgt. BBL meent dat het in het belang van het welslagen 
van het Servicepunt71 -en daarmee in het belang  van Leiderdorp- is dat de problemen tussen 
BOR en deelnemende gemeenten snel opgelost worden en de overleggen hervat worden. 
 
 

6.     Is uw college bekend met de problemen tussen de BOR en de deelnemende gemeenten? 
 
 

Er bestaat geen onduidelijkheid over de status van de BOR. Dit is dan ook niet de reden voor de 

opschorting van het overleg met de WOR-bestuurder. De directeur van het Servicepunt71 is 

namens de gemeentesecretarissen van de vier gemeenten gedelegeerd bestuurder in de zin van 

de Wet op de ondernemingsraden (WOR). 

De BOR heeft het overleg met de WOR-bestuurder op 31 augustus opgeschort. Wij zijn hiervan 

onmiddellijk op de hoogte gesteld. Hierna lichten wij toe wat hiervan de reden is geweest. 

 
7.     Wat is de oorzaak van de onvrede bij de BOR? 
 

De BOR is van mening tot dusverre onvoldoende mogelijkheid te hebben gehad om invloed uit te 

oefenen op de invulling van het Servicepunt71. Dit komt doordat volgens de BOR de WOR-

bestuurder onvoldoende informatie verstrekt en de BOR, op onderwerpen die vanuit het 

gezichtspunt van de medezeggenschap van belang zijn, (nog) geen mogelijkheid heeft geboden 

advies uit te brengen. 

  

De gemeentesecretarissen van de vier gemeenten en het management van het Servicepunt71 

zijn nu informeel in overleg met een vertegenwoordiging van de BOR om na te gaan op welke 

wijze voldaan kan worden aan de wensen van de BOR, zodat zo spoedig mogelijk het formele 

overleg met de BOR weer kan worden hervat. 

 
 
 
8.     Heeft deze problematiek gevolgen voor het tijdig en volledig behalen van de doelstellingen 

van het Servicepunt? 
 

Tot dusverre is dat niet het geval. Wel zijn wij van mening dat het overleg met de BOR zo snel 

mogelijk hervat moet worden om daarmee de medezeggenschap in het proces de plaats te 

geven die haar toekomt. 

 
9. Wat gaat uw college doen om de problemen met de BOR op te lossen en te bewerkstelligen 

dat het officiële overleg met de BOR en de deelnemende gemeenten snel hervat wordt? 
 

De BOR bestaat uit vertegenwoordigers van de ondernemingsraden van de 4 deelnemende 

gemeenten. De gemeentesecretaris van iedere gemeente is de WOR-bestuurder van de 



 

 

betreffende ondernemingsraad. De directeur van Servicepunt71 treedt in de BOR op namens de 

vier WOR-bestuurders. 

De vier gemeentesecretarissen hebben inmiddels meerder malen gesproken met de directeur 

van het Servicepunt71 over te nemen acties. Dit heeft ertoe geleid dat twee leden van het 

managementteam van het Servicepunt71 nu in overleg met een vertegenwoordiging van de BOR 

een herstart van het overleg voorbereiden.  

 
 
 
10. Op welke termijn is een oplossing te voorzien? 
 

Wij verwachten dat begin oktober het formele overleg met de BOR hervat wordt. 

 
 
  
In de krant lezen wij tevens dat volgens onbevestigde berichten het Servicepunt71 zijn 
hooggespannen verwachtingen niet waar zou kunnen maken. De Leidse wethouder ontkent in de 
krant dat de verwachtingen zijn bijgesteld en bevestigt dat de doelstellingen tijdig gehaald zullen 
worden. Een misverstand zou ontstaan kunnen zijn omdat de inkoopvoordelen wat vertraagd zijn 
ten opzichte van de planning. Op het totaal zou dat echter geen effect hebben. Dit laatste 
bevreemdt BBL, de inkoopvoordelen genereren immers voor een heel groot deel de te behalen 
besparingen. 

  
11.   Wanneer zijn de vertragingen bij het behalen van de inkoopvoordelen geconstateerd? 
 

Zie antwoorden op de vragen 4 en 8.  

 
 
12.   Wat is de oorzaak van het ontstaan van de vertragingen? 
 

Zie antwoord op vraag 11. 

 
13.   Welk effect hebben deze vertraging op de te behalen besparingen in de aanloopfase 

(eerste 5 jaar) en de structurele jaarlijkse besparingen? 
 

Zie antwoorden op vraag 4, 8, 11 en 12. Er zijn nu geen aanwijzingen dat de geprognosticeerde 

besparingen niet zullen worden gehaald. 

 
 
14.   Welke maatregelen zijn en worden getroffen om de vertraging in te lopen? 
 

nvt, zie vraag 13 

 
15.   Op welke termijn is het inlopen van de vertraging voorzien? 
 

nvt, zie vraag 13 

 
16. Garandeert het college nog steeds de verwachte opbrengsten , na de aanloopfase? 
 

zie antwoord vraag 13. 

 



 

 

  
BBL meent dat dit soort geruchten voor onrust zorgen en daardoor potentieel schadelijk zijn voor 
het realiseren van de doelstellingen.  

  
17.   Is uw college bekend met de geruchten dat het Servicepunt de verwachtingen niet waar 

zou kunnen maken? Zo ja, vanaf wanneer was u daarmee bekend? 
 

U spreekt terecht over “geruchten”. Geruchten vormen voor ons geen basis voor beleid. 

 
18.   Wat heeft u gedaan en gaat u doen om deze geruchten de kop in de drukken? 
Uit de beantwoording van de voorgaande vragen zal duidelijk zijn dat wij van mening zijn dat 
deze geruchten geen grond hebben.  

 
  
  
 
 


