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Geachte leden van de raad,

Welke organisatievorm draagt het in zich om verbinding te leggen met de samenleving en de 
opgave op te halen? Het college is van oordeel dat de tijd van overheid aan de ene kant en 
samenleving aan de andere kant voorbij is. De gemeente als overheid die de samenleving 

ten volle tot bloei laat komen, heeft zich nog maar weinig laten zien. De gemeente moet 

onderdeel van de samenleving worden, midden in de samenleving staan. Wij willen 
onderdeel zijn van een vitale samenleving, die inspireert, ondersteunt waar nodig en die 

ruimte geeft aan de in de samenleving aanwezige kennis, betrokkenheid en oplossend 
vermogen. Daarom vinden wij het de normaalste zaak om inwoners, instellingen en 

ondernemers actief te betrekken bij het oplossen van problemen. Wij willen daar ook verder in 

gaan, door juist de opgaven en vraagstukken bij de samenleving op te halen en deze samen 
op te pakken, als gelijkwaardige partners waarbij we de aanwezige kennis, energie en 

talenten echt benutten. Dat vraagt om een andere manier van denken en handelen van de 

gemeente.

Wij zien ook de wens van inwoners om meer mee te doen met wat er in hun straat of wijk 

gebeurt. Die ontwikkeling juichen wij van harte toe en willen wij stimuleren: verbinding ontstaat 

door samen aan de slag te gaan. Zowel waar het de buitenruimte betreft als waar het gaat om 

de aandacht voor de mensen om ons heen. Het grote aantal vrijwilligers en mantelzorgers laat 

zien dat dit kan in Leiderdorp. Bij deze beweging past een gemeente die inwoners daarin 

faoiliteert en de ruimte geeft; die mensen zelf de verantwoordelijkheid durft te geven zodat zij 

die ook kunnen dragen. Het coalitieakkoord, de toekomstvisie, maatschappelijke en ruimtelijke 

struotuurvisies sluiten aan bij deze opvatting. De gemeente zal de komende jaren de omslag 

moeten maken naar een houding van *samen mogelijk makenl Dat kan volgens ons het beste 

door het simpelweg durven los te laten en te doen: in kleinschalige pilotprojecten samen met 

onze inwoners werken aan eigen groenonderhoud of bijvoorbeeld adoptie van een speeltuin.

Gaandeweg ontdekken wij dan wat het beste werkten zo kunnen we binnen het 

afgesproken budget inwoners de ruimte geven.
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Vanuit dit gedachtegoed hebben we in 2015 een doorstart van ons organisatie 
ontwikkeltrajeot gemaakt. Er zijn intern een aantal ontwikkelingen aanstaande: door (een 
hoge mate van) zeifsturing in de organisatie te introduceren vergroten we het eige-naarsohap 
van de individuete medewerker en het medeeigenaarsohap van de medewerkers onderling.
Door het vormen van teams die beleid, beheer en uitvoering verbinden, vergroten we de 
integraliteit. We zoeken de verbinding met de inwoners in het dorp en de wijken, De komende 
jaren is het dus onze uitdaging om de mogelijkheden te ontwikkelen. Als wij hierin slagen, dan 
zullen de inwoners van Leiderdorp ons steeds vaker ontmoeten. Onze partners zullen merken 
dat wij hun talenten en belangen nog beter kennen en deze weten te verbinden. Zij zuilen 
steeds vaker ondernemende ambtenaren tegenkomen. De komende jaren groeien we met 
elkaar verder naar die inspirerende organisatie die midden in de samenleving staat.

We staan aan de vooravond van de inrichting van deze nieuwe organisatie. De komende 
jaren zal de cultuurverandering die bovenstaande beweging met zich meebrengt nog veel 
aandacht behoeven, maar wij zijn er van overtuigd dat onze missie en visie kansrijk is. Het 
college is van oordeel dat bovenstaande organisatieontwikkeling een positieve bijdrage zal 
geven aan de uitvoering van het coalitieakkoord om meedoen makkelijker te maken en naar 
verwachting ook energie zal losmaken in de samenleving om samen te werken aan alle 
opgaven waarvoor we ons ats samenleving gesteld zien. De nieuwe manier van werken zal 
ongetwijfeld ook kleur gaan geven aan de manieren van samenwerking zoals dat nu het geval 
is (bijv wijkgericht werken)

Het college nodigt uw raad daarom uit om over deze nieuwe manier van werken van de 
ambtelijke organisatie op 17 mei as. van gedachten te wisselen met Gemeentesecretaris 
Herman Romeijn en kwartiermakers organisatieontwikkeling Esther Rijnders, Rene van der 
Pouw Kraan en Wim van Poelgeest. Ook de rol van uw raad en het college kunnen bij deze 
gedachtevvisseiing aan de orde komen. ln een samenleving waarin we samen met onze 
inwoners tot (de uitvoering van) plannen komen, zal de gemeenteraad immers veel eerder 
een rol kunnen en willen spelen.

Wij hopen u op 17 mei te ontmoeten!

Hoogaohtend,
fi burgemeester en wethoudere,i› i 
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