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Deze vragen gaan over de navolgende passage in het raadsvoorstel: Het reflectie onderzoek op de huidige  

organisatie inrichting geeft aanleiding tot bijstelling van de gemeentebrede aansturing van de organisatie  

en de noodzakelijke capaciteitsvraag om structureel recht te doen aan de gemeentelijke opgaven. Een 

nadere verdieping op onderliggende problematiek op onderdelen is noodzakelijk en is voorzien in de 

komende maanden. Daarmee kunnen we uitspraken doen over de precieze invulling en versterking voor 

een toekomstbestendige organisatie. Vanuit de huidige knelpunten in de aansturing is al duidelijk dat een 

structurele investering wenselijk is. Dit om slagvaardig te kunnen handelen en de organisatiekracht en 

integraliteit in aansturing te versterken. Wij schatten in dat een budget van € 250.000 hierin passend is.

Vragen:

1. Kan dit reflectie onderzoek met de raad gedeeld worden? 

De reflectie op de organisatieontwikkeling is een ambtelijk document. In het stuk staan reflecties 

van medewerkers op bijv de rollen en verantwoordelijkheden, de werkwijze van de teams en de 

samenwerking. Het is daarmee geen bestuurlijk document. Daarnaast is het college ook nog niet 

over de uitkomsten geïnformeerd. Het college zal de raad te zijner tijd middels een 

raadsinformatiebrief informeren. 

2. Een nadere verdieping moet nog plaatsvinden, terwijl er toch al structureel geld wordt gevraagd. 

Kan de uitkomst van de nadere verdieping zijn dat er bovenop de 500.000 euro meer geld nodig 

is?

De afgelopen periode maakte zichtbaar dat er in de aansturing van de organisatie en bijv op 

bepaalde sleutelposities versterking nodig was. Dit is nu incidenteel opgelost. De inschatting voor 

de hoogte van de structurele investering is deels gebaseerd op het voortzetten van deze 

versterking maar ook bedoeld om toekomstige ontwikkelingen zoals bijv adequaat 

opdrachtgeverschap in de bedrijfsvoering vorm te kunnen gaan geven. 

We verwachten dat dit budget toereikend zal zijn om deze knelpunten op te lossen. Als uit de 

nadere verdieping knelpunten naar voren komen, zoeken we eerst binnen de bestaande 

middelen naar oplossingen. Mochten er ondanks alle inspanningen toch knelpunten overblijven, 

dan zal het college de raad hierin betrekken. Daarnaast zal het college bij nieuwe ambities ook  

nadrukkelijk met de raad in overleg blijven over de bijbehorende financiële consequenties. 

3. Wat zijn ‘de huidige knelpunten in de aansturing’? 

Uit het reflectie onderzoek komen zowel positieve als ontwikkelpunten naar voren. De transitie 

heeft het eigenaarschap en het gevoel van verantwoordelijkheid in positieve zin verder zijn 

vergroot en versterkt. Als ontwikkelpunten worden door de medewerkers en onderzoekers 



bijvoorbeeld genoemd: onduidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden, het ontbreken 

van een heldere kaderstelling, onvoldoende duidelijkheid over het afleggen van verantwoording, 

onvoldoende coördinatie en verbinding tussen teams en onduidelijkheden in de ambtelijke 

besluitvorming en escalatieladder. Daarnaast worden de extra taken die de teams destijds 

hebben gekregen (bijv. HRM en financiële taken) door sommige teams als erg belastend ervaren. 

We zien in het onderzoek terug dat diverse teams aangeven dat de werkdruk als heel hoog wordt 

ervaren en dat men het soms lastig vindt om te prioriteren. Het thuiswerken als gevolg van de 

Corona pandemie heeft deze ontwikkelpunten daarbij geen goed gedaan. 

Deels zijn bovenstaande punten bij de start van de nieuwe gemeentesecretaris al ter hand 

genomen. Sommige ontwikkelpunten vragen echter een nadere verdieping die het 

managementteam graag samen met de organisatie vorm wil gaan geven. Op deze manier kan een 

gedragen en bij de organisatie passende aanpak tot stand komen. 

Voor deze verdiepingsslag is in de begroting 200.000 euro opgenomen. Dat komt bovenop de 

500.000 euro voor de structurele versterking van de organisatie uit de septembercirculaire. Dit 

geld is bedoeld voor (externe) begeleiding maar ook bijv opleiding, training en ontwikkeling. 

4. Wordt het model van zelfsturing hiermee losgelaten?

Een model waarin verantwoordelijkheden en eigenaarschap laag in de organisatie zijn belegd, 

past goed bij de opgaven en de organisatiecultuur van Leiderdorp. De punten zoals genoemd bij 

vraag 3, vragen daarbij wel nadrukkelijk aandacht. Het model als zodanig wordt dus nu niet 

losgelaten maar de komende tijd vindt er wel een doorontwikkeling plaats. Zo kan gezorgd 

worden dat de organisatie optimaal in staat is om het college en de raad te ondersteunen bij hun 

ambities voor de Leiderdorpers.   

5. Naar mijn oordeel is er de afgelopen jaren een behoorlijk jojo-beleid t.a.v. onze uitgaven voor 

gemeentelijke dienstverlening. Er is zowel op bezuinigd als extra geld in gestoken. Kan voor de 

afgelopen vijf jaar op een rij gezet wat er, afwijkend van reguliere indexatie, extra in de 

gemeentelijke organisatie is gestoken en wat er op is bezuinigd?

In onderstaande tabellen staan de geraamde en werkelijke loon- en inhuurkosten van de 

afgelopen jaren. In 2018 is er 104.000 euro minder uitgegeven dan geraamd, in 2019 is er 

448.755 meer uitgegeven dan geraamd en in 2020 is er 561.585 meer uitgegeven dan geraamd. 

Voor dit jaar is de prognose op basis van de stand per 1 november opgenomen. In de raming voor 

de inhuur is de verhoging volgens de 2e bestuursrapportage 2021 al verwerkt. Ondanks de 

verhoging van dit budget zien we ook dit jaar een zelfde beeld als de afgelopen twee jaar.

Geraamde Geraamde Geraamd Werkelijke Werkelijke Werkelijke Verschil Verschil Verschil
Jaar loonkosten inhuur Totaal loonkosten inhuur Totaal loonkosten inhuur Totaal

2018 10.340.729 296.688      10.637.417 9.544.027   989.336      10.533.363 796.702      -692.648    104.054      

2019 10.548.322 787.163      11.335.485 9.656.621   2.127.619   11.784.240 891.701      -1.340.456  -448.755    

2020 10.603.086 569.409      11.172.495 9.722.612   2.011.468   11.734.080 880.474      -1.442.059  -561.585    

2021 10.479.959 932.779      11.412.738 10.163.851 1.637.673   11.801.524 316.108      -704.894    -388.786    

2022 10.672.799 252.777      10.925.576 

2023 10.597.593 251.075      10.848.668 


