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Woord vooraf
Professionele en betrouwbare dienstverlening aan onze inwoners, daar staan
we voor aan de lat als gemeenten. Voor die dienstverlening is goede
bedrijfsvoering onontbeerlijk. Na bijna 8 jaar samenwerken, concludeerden we
eind 2019 dat de manier waarop we de bedrijfsvoering in de Leidse regio
hebben georganiseerd beter moet, en beter kan.
Na een eerste verkenning in 2020 van verschillende modellen hebben we in
december 2020 de volgende onderzoeksvraag gesteld: Helpt het
onderbrengen van de regionale bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden ons om
de sturing te vereenvoudigen en de nabijheid tussen gemeentelijke processen
en bedrijfsvoering te vergroten - en daarmee de kwaliteit van de
bedrijfsvoering te verbeteren?
Vanaf januari zijn we als regio druk aan de slag gegaan met het gezamenlijk
schetsen van een ander samenwerkingsmodel. De resultaten die we nu
presenteren zijn met grote zorgvuldigheid en aandacht voor ieders belangen
tot stand gebracht. Een andere vorm van samenwerking moet immers passen
voor alle betrokken partijen. Aan de andere kant was er ook behoefte aan een
objectieve blik op de huidige versus de beoogde samenwerkingsvorm. Daar is
enerzijds invulling aan gegeven door de analyse uit te laten voeren op basis
van vooraf vastgestelde criteria en anderzijds door externe deskundigen te
betrekken.
De omvang van dit document weerspiegelt het belang dat partijen hechten aan
een nauwkeurige en grondige analyse. We hebben er stevige gesprekken over
gevoerd met elkaar en ons steeds afgevraagd of we met deze stap werkelijk
een stap vooruit zetten. De slotsom is dat we ons als bestuur achter de
analyse kunnen scharen en achter de conclusies die eraan verbonden zijn. We
steunen de voorstellen om onze samenwerking op deze manier voort te
zetten, omdat we erin geloven dat we samen sterker staan en op deze manier
een verstandige stap zetten ten behoeve van een betrouwbare, professionele
en toekomstbestendige dienstverlening aan onze inwoners.

Dit rapport is mede tot stand gekomen door:
• Een expertmeeting op het gebied van governance en
zeggenschap met Rob de Greef( Proof Advies)
• Een expertmeeting op het gebied van sturing en samenwerking
met Stan van de Laar (&Van de Laar) en Johan Vorstenbosch
(Interim manager (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden)
• Een expertmeeting op het gebied van financiën met Stan van de
Laar (&Van de Laar) en Stan Megens
•
•
•
•
•

Individuele gesprekken met de stakeholders
Diverse werksessies met de gemeentesecretarissen
Diverse klankbordgroep bijeenkomsten
Diverse bijeenkomsten met het Bestuur van Servicepunt71
Advies dat is ingewonnen bij de externe experts Stan van de
Laar (&Van de Laar) en Rob de Greef (Proof advies)

•

Projectleiding: Tine Bardoel en Diane Guldemond

Leeswijzer
Dit document start in deel I met een weergave van de aanleiding,
context en aanpak van het onderzoek.
Deel II van het rapport laat het resultaat van het onderzoek zien, en
presenteert de conclusies en aanbevelingen. De achterliggende
uitwerking van een nieuw samenwerkingsmodel, en de analyse van
het model komen aan bod in respectievelijk deel III en deel IV van
het rapport. Deel V gaat in op de vervolgstappen die nodig zijn, als
besloten wordt om het onderzochte model te gaan toepassen.
Om de resultaten van het onderzoek goed te kunnen doorgronden
adviseren we de totale rapportage door te nemen. Bent u vooral
geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek dan kunt u via
de inhoudsopgave doorklikken naar de samenvattingen en
conclusies per deel van het onderzoek.

Het bestuur van Servicepunt71
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Deel I – Introductie op het onderzoek

Inleiding, context en
aanpak
Dit document geeft de resultaten weer van het onderzoek
naar een nieuw samenwerkingsmodel voor de bedrijfsvoering
van de Leidse regio waarin de volgende onderzoeksvraag
centraal staat:
‘Kunnen we met de beoogde koers de kwaliteit van de
bedrijfsvoering verbeteren door de sturing te vereenvoudigen
en een betere aansluiting tussen gemeentelijke processen en
bedrijfsvoering?’
De beoogde koers is dat de gemeentelijke bedrijfsvoering van
de regio wordt ondergebracht bij de gemeente Leiden. De
gemeente Leiden verleent daarbij bedrijfsvoeringsdiensten
aan de gemeenten Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiderdorp.
Dit eerste deel van het rapport schetst allereerst de aanleiding
voor het onderzoek. Vervolgens wordt ingegaan op de aard
van het onderzoek en de manier waarop het onderzoek is
aangepakt en uitgevoerd.
Tot slot worden de karakteristieken van de samenwerken in
de bedrijfsvoering weergegeven. Deze zijn van belang om de
complexiteit van het vraagstuk te kunnen doorgronden. En om
het belang van samenwerken op het gebied van de
bedrijfsvoering te duiden.
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Doorontwikkeling van de samenwerking

Aanleiding voor het onderzoek
Situatie
Sinds 2012 werken de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest
en Zoeterwoude samen op het gebied van de bedrijfsvoering door
de oprichting van de bedrijfsvoeringsorganisatie Servicepunt71.
Servicepunt71 levert diensten op het gebied van
informatievoorziening, HRM, facilitaire zaken, juridische zaken,
financiën en inkoop. Het knelt in de bedrijfsvoering. De
partnergemeenten zijn de laatste tijd niet meer tevreden over de
huidige samenwerking.

Uitdaging
Om knelpunten in de bedrijfsvoering weg te nemen is het nodig dat
de sturing eenvoudiger wordt en dat de bedrijfsvoering beter
aansluit op de gemeentelijke processen. Op dit moment staat de
wijze waarop de samenwerking is vormgegeven het behalen van
deze doelen in de weg.

Analyse
De partners hebben geanalyseerd dat de huidige
samenwerkingsstructuur de belangrijkste oorzaak is voor de complexe
aansturing en de afstand tussen bedrijfsvoering en gemeentelijke
processen. Tegelijkertijd zien ze dat nauwe samenwerking nodig is;
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering zijn voor gemeenten steeds
moeilijker op eigen kracht te realiseren. De partnergemeenten willen
de kracht van de samenwerking daarom blijven benutten en verder
versterken.

Oplossingsrichting
De beoogde oplossing om de sturing rigoureus te vereenvoudigen en
de gewenste nabijheid te realiseren door de bedrijfsvoering onder te
brengen bij de gemeente Leiden. In dit onderzoek wordt geanalyseerd
hoe dat eruit kan komen te zien en of hiermee de samenwerking wordt
versterkt.
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Onderwerp van het onderzoek

Toekomstperspectief en onderzoeksvraag
In de opdracht van het onderzoek werd gevraagd twee modellen te
onderzoeken: het eindmodel en het tussenmodel.
Het eindmodel
Als het beoogde toekomstperspectief is benoemd dat de gemeente
Leiden de bedrijfsvoering voor de andere gemeenten uitvoert. In dit
onderzoek heet dit ‘het eindmodel’ waarin ‘de bedrijfsvoering van de
samenwerkende gemeenten wordt ondergebracht bij Leiden’.
Tussenmodel
Als mogelijkheid is benoemd om een tussenstap in te bouwen waarin
Leiden de centrale opdrachtgeversrol richting Servicepunt71 vervult.
Onderzoeksvraag
In het onderzoek wordt geanalyseerd hoe de samenwerking er in het
beoogde model uit kan komen te zien, wat voor- en nadelen, kansen
en risico’s zijn, en of hiermee de samenwerking wordt versterkt. De
onderzoeksvraag luidt:
‘’Kunnen we met de beoogde koers de kwaliteit van de
bedrijfsvoering verbeteren door de sturing te vereenvoudigen en een
betere aansluiting tussen gemeentelijke processen en
bedrijfsvoering?’’
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Onderzoeksaanpak

Beantwoording van de onderzoeksvraag in 3 stappen

1.
2.

Gewenste resultaten van de nieuwe vorm van samenwerking
Het onderzoek start met de weergave van de doelstellingen die partijen met een andere samenwerkingsvorm voor ogen hebben. Welke issues staan op dit
moment een effectieve samenwerking in de weg? En hoe meten we of deze met de nieuw op te tuigen samenwerking worden weggenomen? Wat is het
goede uit de huidige samenwerking dat behouden moet blijven? En wat stelt de regio beter in staat om bij te blijven met de maatschappelijke en
bedrijfsvoeringontwikkelingen?
Inkleuren van de nieuwe samenwerking
Om antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre het beoogde samenwerkingsmodel invulling geeft aan de wegingscriteria is het nodig om het
model van een uitwerking te voorzien. De uitwerking hebben de partijen als onderdeel van het onderzoek gezamenlijk opgebouwd. De uitwerking omvat
de thema’s governance & zeggenschap, sturing & samenwerking en financiën en komt aan bod in deel III van dit rapport.
Governance & Zeggenschap
Binnen dit thema is onderzocht welk juridisch construct het meest passend is bij het beoogde samenwerkingsmodel. Hierbij is
geanalyseerd wat dat voor effect heeft op de huidige rollen en de sturing door de deelnemende gemeenten.
Sturing & Samenwerking
Het gekozen juridisch construct vormt de basis voor de samenwerking. Maar de samenwerking moet binnen het construct nog vorm
krijgen. De vraag hoe partijen willen samenwerken en wat dat betekent voor de rolneming wordt hierbij beantwoord en vervat in
gezamenlijke spelregels.

Financiën
Uit het nieuwe construct en de nieuw gekozen rolneming binnen de samenwerking vloeien logischerwijs een aantal financiële
uitgangspunten voort. De bekostigingssystematiek van de dienstverlening wordt binnen het thema financiën op hoofdlijnen in beeld
gebracht.

3.

Analyse
Na afronding van de drie thema’s is er zicht ontstaan op hoe de samenwerking er in de nieuwe situatie uit komt te zien. Dat is het moment om
over te gaan tot analyse; zal de nieuwe samenwerking leiden tot de gewenste resultaten?
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Hoe dit rapport te lezen

Karakteristieken van het onderzoek
Hoofdlijnen en uitgangspunten
Bij de start van de zoektocht naar versterking van de samenwerking is
ervoor gekozen om een fasering aan te brengen in de besluitvorming.
Eerst wordt gezocht naar voldoende consensus en richting om advies
over principebesluit te kunnen geven aan de colleges, daarna volgt de
uitwerking ten behoeve van de definitieve besluitvorming.
Dit betekent dat gedurende het onderzoek voldoende richting moet
worden gegeven aan de inrichting van het nieuwe
samenwerkingsmodel, maar nog zonder gedetailleerde uitwerking. De
resultaten van dit onderzoek zijn zodoende op hoofdlijnen beschreven
en bestaan uit uitgangspunten en kaders.
Het laatste hoofdstuk, Vervolg, laat zien wat de vervolgstappen zijn, als
het principebesluit luidt om de bedrijfsvoering van de Leidse regio bij de
gemeente Leiden onder te brengen. Dit zijn de stappen die nodig zijn
om na het principebesluit te komen tot definitieve besluitvorming.

Theoretische reflectie
In dit consolidatiedocument wordt op basis van het nieuw geschetste
model de onderzoekvraag beantwoord. Dit is in beginsel een
theoretische reflectie. Of de resultaten daadwerkelijk zichtbaar worden,
is deels afhankelijk van de mate waarin het lukt om de geschetste
samenwerking in de praktijk te brengen zoals de partnerorganisaties dit
bij het ontwerpen beoogden. Samenwerken is een werkwoord en draait
om in contact met elkaar zijn en blijven.

Gezamenlijke uitvoering van het onderzoek
Het onderzoek betreft een samenwerkingsvraagstuk. Het aantal
betrokken organisaties en het onderwerp van onderzoek, de
bedrijfsvoering (zie verder p.10), maken het vraagstuk complex.
Vanwege deze complexiteit is bij de uitvoering van het onderzoek
gekozen voor een gezamenlijke en procesmatige aanpak.
Belangrijk aspect bij deze aanpak is de inbreng van de diverse
organisaties. De nieuwe vorm van samenwerken is gezamenlijk, stap
voor stap, opgebouwd. Het inkleuren van het model is vooral gedaan
vanuit het perspectief van de samenwerkende gemeenten als
collectief, maar ook vanuit het perspectief van de individuele
organisaties. Er is daarmee recht gedaan aan het gegeven dat de
mate van impact op de organisaties verschillend is en per
organisatie ook een ander zwaartepunt aanwezig kan zijn voor wat
een nieuw samenwerkingsmodel op moet leveren.
De gekozen inrichting van het model dat voorligt, is dan ook een
coproductie van de vier deelnemende gemeenten van
Servicepunt71, en Servicepunt71 zelf.
Het opgebouwde model voor samenwerking is aldus een
gezamenlijk raamwerk. Door vooraf de gezamenlijke doelstellingen
bepalen, is het mogelijk om de gekozen inrichting objectief te
analyseren.
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Context

Welke uitdagingen kent samenwerken in de bedrijfsvoering?
Samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering kent een bepaalde complexiteit vanwege de nauwe verwevenheid met de gemeentelijke processen.
Wat in de bedrijfsvoering gebeurt, of niet gebeurt, heeft direct effect op de eigen organisatie. Bij het maken van keuzes in de samenwerking is het van
belang om deze achtergrond mee te wegen.

“Niets in het primaire proces van de
gemeente kan zonder de bedrijfsvoering.”

Voor de uitvoering van alle gemeentelijke
activiteiten is bedrijfsvoering onontbeerlijk.
Gemeenten kunnen niets zonder gedegen
financieel advies, stabiele ict-infrastructuur en
goedwerkende applicaties, facilitaire
voorzieningen, kennis op het gebied van weten regelgeving, kennis van inkoop én
contractmanagement, etc etc...

Gemeentelijke resultaten zijn over de volle
breedte mede afhankelijk van het succes van
het samenspel met de bedrijfsvoering en
tussen de bedrijfsvoeringsdisciplines
onderling. Dat vraagt om het actief
onderhouden van de samenwerkingsrelaties.

‘’De scheidslijn tussen de gemeentelijke
processen en de bedrijfsvoering
vervaagt.’’

Ontwikkelingen als digitalisering en
datagedreven werken hebben een directe
impact op de inrichting en uitvoering van
gemeentelijke processen. Neem het domein
Burgerzaken als voorbeeld, en we zien dat
dienstverlening aan burgers steeds meer
wordt geüniformeerd en gedigitaliseerd.
Vanwege die toenemende verwevenheid met
de gemeentelijke processen is het bij
samenwerking op het vlak van bedrijfsvoering
zaak om steeds oog te houden voor de lokale
behoeften van een gemeente. Tegelijkertijd
zien we dat gemeentelijke processen veel op
elkaar lijken, wat gelijksoortige bedrijfsvoering
mogelijk maakt en samenwerking op dit vlak
(dus) wenselijk maakt.

“Maatschappelijke- en
bedrijfsvoeringsopgaven nemen in mate
en complexiteit toe.’’

Steeds meer maatschappelijke opgaven
hebben een grote bedrijfsvoeringscomponent.
Zo vraagt de invoering van de Omgevingswet
een grote inspanning van gemeenten om
informatie digitaal te ontsluiten voor inwoners.
En het waarborgen van de privacy van
inwoners vergt als gevolg van de AVG meer
maatregelen dan voorheen. Daarnaast zijn er
talrijke opgaven voor de bedrijfsvoering zelf,
denk aan de toenemende eisen van de
accountant. Ontwikkelingen volgen elkaar
bovendien in hoog tempo op.
Deze complexiteit maakt samenwerken niet
alleen nuttig maar ook steeds noodzakelijker.
Het is voor kleinere gemeentelijke
organisaties niet meer goed mogelijk om deze
complexe opgaven alleen het hoofd te
bieden. Maar ook de grotere gemeentelijke
organisaties kunnen voordeel hebben bij een
gezamenlijke aanpak wanneer het
schaalvoordeel voldoende groot is.
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Wat wil de regio met de
nieuwe samenwerking
bereiken?
De samenwerkingspartners hebben er expliciet voor gekozen
om de samenwerking voort te zetten. Er wordt veel
toegevoegde waarde gezien in samenwerken, de vraag is hoe
de samenwerking verder kan worden versterkt en
geoptimaliseerd.
In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de gewenste resultaten
van de versterkte samenwerking zijn. Er moeten niet alleen
knelpunten worden weggenomen; er moet ook voor worden
gezorgd dat de ‘goede dingen’ uit de huidige
samenwerking behouden blijven.
Bovendien wordt ervaren dat er steeds meer ontwikkelingen
op de bedrijfsvoering af komen. Vanuit de maatschappelijke
opgaven (denk aan de omgevingswet) maar ook
bedrijfsvoeringsopgaven zelf (denk aan de strenger wordende
eisen van de accountant). Deze ontwikkelingen dienen zich in
rap tempo aan. Een vernieuwde samenwerking moet er
daarom ook voor zorgen dat de regio beter in staat wordt om
deze ontwikkelingen (tijdig) aan te kunnen.
De beoogde resultaten krijgen hun vertaling in een set
meetcriteria. Deze worden gebruikt bij de beantwoording van
de onderzoeksvraag.
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Meetcriteria

Waar meten we het succes van de nieuwe manier
van samenwerking aan af?
Er zijn 12 meetcriteria opgesteld waarlangs de onderzoeksvraag wordt beantwoord. Ze krijgen op de navolgende pagina’s een toelichting.

Om antwoord te kunnen geven op de vraag in hoeverre het beoogde samenwerkingsmodel invulling geeft aan de wegingscriteria is het
nodig om het model van een uitwerking te voorzien. De uitwerking hebben de partijen als onderdeel van het onderzoek gezamenlijk
opgebouwd. De uitwerking omvat de thema’s governance & zeggenschap, sturing & samenwerking en financiën en komt aan bod in deel III
van dit rapport.
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Wat willen we behouden?

Het concentreren van de bedrijfsvoeringstaken van de vier
gemeenten heeft de Leidse regio voordelen gebracht op het gebied
van de zogenaamde 3k’s.
De oprichting van Servicepunt71 ontstond als antwoord op een groeiend takenpakket van gemeenten, tegen de achtergrond van complexer wordende
bedrijfsvoeringsvraagstukken. Net als bij veel andere samenwerkingsverbanden werden de benoemde doelstellingen gerelateerd aan de ‘3k’s, verminderen
van de kwetsbaarheid, verhogen van de kwaliteit en de mogelijkheid tot het delen van de kosten. Deze moeten ook binnen de nieuwe samenwerking tot
uitdrukking komen.

Verminderen van de kwetsbaarheid en verhogen van de kwaliteit
Het bundelen van kennis en capaciteit leidt ertoe dat meer collega’s
vergelijkbare taken binnen de bedrijfsvoering uitvoeren. Zij kunnen
elkaar gemakkelijker vervangen. Door kennis en capaciteit te
bundelen, ontstaat daarnaast ruimte voor het delen en uitbouwen van
expertise op de verschillende vakdisciplines. Dit biedt mogelijkheden
om de (inhoudelijke) kwaliteit van de bedrijfsvoeringsdienstverlening te
verhogen. Bovendien maakt het specialiseren mogelijk. Ook dat komt
de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.
Dit willen de partnerorganisaties bij een nieuwe vorm van
samenwerking behouden.

Criterium: Het onderzoek gaat na of met de nieuwe vorm van
samenwerking de bereikte doelstellingen op het gebied van
kwetsbaarheid en kwaliteit behouden blijven. En bij voorkeur nog beter
bereikt kunnen worden.

Delen van kosten
Afgezet tegen de situatie dat de afzonderlijke gemeenten hun
bedrijfsvoering zelf organiseren, levert samenwerking de mogelijkheid op
om vaste kosten te delen, en investeringen samen te doen. Bij de start van
Servicepunt71 is als doelstelling het verlagen van de kosten benoemd. De
formulering ‘het delen van kosten’ doet recht aan de ervaring van de
afgelopen jaren: samenwerking levert het voordeel dat gezamenlijke kosten
gedeeld kunnen worden en daardoor lager uitvallen, maar is realistisch
over de ontwikkeling van het kostenniveau in absolute zin. Het kunnen
delen van kosten willen de partnerorganisaties behouden.
Criterium: Het onderzoek gaat na of met de nieuwe vorm van
samenwerking de mogelijkheid tot het delen van kosten behouden blijft. En
bij voorkeur dat het delen van kosten op een meer zakelijke en beter
navolgbare manier kan gebeuren.
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Welke knelpunten willen we wegnemen?

De huidige situatie toont dat de organisatie van de bedrijfsvoering
voor verbetering vatbaar is op zes geïdentificeerde thema’s
Een hogere kwaliteit van de dienstverlening is een gewenst resultaat van de nieuwe samenwerking. Onderzocht wordt of de kwaliteit kan worden verhoogd
door de sturing te vereenvoudigen en de bedrijfsvoering beter op de gemeentelijke processen aan te sluiten. Er zijn zes criteria opgesteld om te beoordelen
in hoeverre de gekozen inrichting hieraan bijdraagt.

Slagvaardige afstemming en besluitvorming
Omdat de gemeenten ongelijk zijn lukt het in de huidige
situatie niet goed om de rol van collectief opdrachtgever in te
vullen en eenduidige opdrachten aan Servicepunt71 te
verstrekken.
Dit leidt ertoe dat bij voortduring consensus moet worden
bereikt over te nemen beslissingen met bijpassende
overlegcultuur.
De doorlooptijd van beslissingen over de ontwikkeling van
de bedrijfsvoering is daardoor lang en de ontwikkeling van
de bedrijfsvoering verloopt daardoor traag.

Slagkracht reguliere bedrijfsvoering
Het ontbreken van adequaat collectief opdrachtgeverschap leidt ertoe dat bij
voortduring consensus moet worden bereikt over te nemen beslissingen met
bijpassende overlegcultuur.
Servicepunt71 heeft als opdrachtnemer een grote rol in het voorbereiden van de
beslissingen en bijbehorende overleggen. Het samenwerken tussen de vier
eigenaren wordt daarmee voor een groot deel gefaciliteerd door Serivcepunt71 en
vormt een zware belasting voor het management.
De moeizame samenwerking ziet vaak op de ontwikkelkant van de bedrijfsvoering.
Daar gaat op dit moment dan ook veel energie naar toe. Dit gaat ten koste van de
aandacht voor en sturing op de reguliere dienstverlening.

Criterium: Het onderzoek meet in hoeverre de beoogde
koers leidt tot slagvaardiger afstemming en besluitvorming
door na te gaan of bij de gekozen inrichting van het model
minder continue afstemming en zoeken naar consensus
nodig is.

Een bijkomend knelpunt is dat het in stand houden van de organisatie van
Servicepunt71 in de huidige situatie vraagt om het draaien van een eigenstandige
P&C cyclus, die bovendien als verbonden partij binnen de gemeenten om
bestuurlijke afstemming vraagt. De ambtelijke capaciteit die hiermee gemoeid is,
komt nu niet ten goede aan bedrijfsvoeringsdienstverlening.
Criterium: Het onderzoek meet in hoeverre de beoogde koers leidt tot meer
slagkracht in het reguliere werk door na te gaan of de gekozen inrichting van het
model leidt tot evenredige aandacht en sturing op de reguliere dienstverlening.
Daarnaast moet het nieuwe model de samenwerking vergemakkelijken waardoor
partijen ‘minder druk zijn met elkaar’. Zodat er ruimte ontstaat om ‘vooral druk te
zijn met de bedrijfsvoeringsdienstverlening’.

14

Welke knelpunten willen we wegnemen?

De huidige situatie toont dat de organisatie van de bedrijfsvoering
voor verbetering vatbaar is op zes geïdentificeerde thema’s

Met visie en passie werken aan de ontwikkelingen in de
bedrijfsvoering
Omdat de gemeenten ongelijk zijn, zijn ook de ambities niet gelijk.
Daardoor lukt het in de huidige situatie niet om een strategische
bedrijfsvoeringsagenda op te stellen.
Door het ontbreken van een gezamenlijke agenda is
Servicepunt71 niet in staat om met focus te werken aan
geprioriteerde gezamenlijke bedrijfsvoeringsopgaven. En hierdoor
ontstaat behoefte en ruimte bij de gemeenten om voortdurend
met Servicepunt71 in gesprek te gaan over wat hun organisatie
nodig heeft. Dit leidt tot een verschuiving van de primaire focus bij
het collectief opdrachtgeverschap naar de primaire focus op het
individuele opdrachtgeverschap. Dit leidt tot veel discussie en
bemiddelwerk vanuit de bedrijfsvoering wat de effectiviteit van de
uitvoering van de dienstverlening onder druk zet.

Criterium: Het onderzoek toetst in hoeverre de beoogde koers
ertoe leidt dat met meer visie en passie kan worden gewerkt aan
de ontwikkeling van de bedrijfsvoering door te na te gaan of de
gekozen inrichting van het model leidt tot een betere
programmeerbaarheid van de bedrijfsvoering.

Nabijheid: aansluiting tussen bedrijfsvoering en gemeentelijk
proces
De bedrijfsvoering is in de huidige situatie op afstand
georganiseerd. Dit maakt dat niet (op alle fronten) voldoende
aansluiting is tussen (wensen) business en (mogelijkheden)
bedrijfsvoering en dat heeft negatieve effecten op de ervaren
kwaliteit van de bedrijfsvoering.
De betrokkenheid over en weer wordt in de praktijk ervaren als
gering.
De organisatie op afstand maakt dat er veel nodig is om te
communiceren over gemaakte afspraken en ontwikkelingen. Het
is daarom moeilijk om draagvlak op de werkvloer te organiseren
waardoor de afstand verder wordt vergroot.

Criterium: Het onderzoek toetst of de beoogde koers ertoe leidt
dat dit nabijheid, d.w.z. een goede aansluiting tussen de
bedrijfsvoering en de gemeentelijke processen, vergemakkelijkt.
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Welke knelpunten willen we wegnemen?

De huidige situatie toont dat de organisatie van de bedrijfsvoering
voor verbetering vatbaar is op zes geïdentificeerde thema’s

Rolzuiverheid
Er bestaat in de huidige situatie inherente spanning binnen het
bestuur tussen de rol van eigenaar en opdrachtgever. In het bestuur
ligt nu veel nadruk op de opdrachtgeversrol. Hierdoor kan de
directeur van Servicepunt71 de opdrachtnemersrol niet adequaat
invullen, omdat er onvoldoende rug- en flankdekking is van het
bestuur in zijn eigenaarsrol.
Omdat de opdrachtnemersrol niet adequaat wordt ingevuld, worden
opdrachten aangenomen die niet eenduidig en/of onvoldoende
gefinancierd zijn.
Criterium: Het onderzoek meet in hoeverre de beoogde koers ertoe
leidt dat de opdrachtnemersrol adequater kan worden ingevuld door
na te gaan of de eigenaarsrol zuiverder kan worden toegepast.

Kostenbeheersing en voorspelbaarheid
Er is in de huidige situatie geen meerjarige financiering van de
ontwikkeling van de bedrijfsvoering, omdat het niet lukt om een
regionale strategische bedrijfsvoeringsagenda op te stellen. Ook
ontbreekt tot nu toe een meerjarige vervangingskalender voor
systemen en applicaties en een doorkijk naar de impact van
ontwikkeling van wet- en regelgeving.
Hierdoor wordt het gesprek over de ontwikkeling van de
bedrijfsvoering, vervangingen en de impact van wet- en regelgeving
gedurende het jaar en per onderwerp vormgegeven, evenals de
financiering. Dit betekent dat de kosten voor de ontwikkeling van de
bedrijfsvoering ad hoc naar de gemeenten toe komen. Wat de kosten
voor de bedrijfsvoering onvoorspelbaar maakt.
Daarnaast worden schommelingen in het gebruik van de
dienstverlening in de huidige bekostigingssystematiek jaarlijks
verrekend. Het gebruik van dienstverlening is beperkt beïnvloedbaar.
Dit kan voor individuele gemeenten daardoor jaarlijks leiden tot
afwijkingen ten opzichte van de begroting, en dit zien we in de praktijk
ook gebeuren. Ook dit maakt de kosten van de bedrijfsvoering voor
gemeenten onvoorspelbaar.
Criterium: Het onderzoek toetst in hoeverre de beoogde koers ertoe
leidt dat de kosten van de bedrijfsvoering beheersbaarder en
voorspelbaarder worden.
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Op welke trends en ontwikkelingen moeten we kunnen inspelen?

Van buitenaf beïnvloeden veranderingen en innovaties het speelveld
van de bedrijfsvoering

Samen organiseren
‘Samen organiseren’, een programma dat
onder de vlag van VNG gestalte krijgt, staat
voor een krachtige gemeentelijke overheid die
inwoners en bedrijven in staat stelt om
gemakkelijk hun weg te vinden en
gebruiksvriendelijke dienstverlening met
waarborgen op het gebied van privacy en
informatiebeveiliging. Alle gemeenten in
Nederland ervaren dat het steeds moeilijker
wordt om op eigen kracht te blijven voldoen
aan de wensen en eisen van deze tijd die aan
de gemeentelijke dienstverlening wordt
gesteld. De ontwikkeling dat gemeenten
standaarden afspreken voor dienstverlening
aan inwoners en bedrijven is onderdeel van
deze ontwikkeling. Het nieuwe model moet dit
faciliteren.
Criterium: Het onderzoek gaat na in hoeverre
een nieuw model de ontwikkeling van
standaarden voor dienstverlening aan
inwoners en bedrijven faciliteert.

Informatie-samenleving
Door de groeiende beschikbaarheid en
gebruik van data wordt
informatievoorziening steeds meer een
kernelement in beleidsontwikkeling,
uitvoering en inspectie.
Bovendien wordt door het toegenomen
gebruik van digitale technologie het belang
van cybersecurity en privacybeheer steeds
groter.
Criterium: Het onderzoek gaat na in
hoeverre een nieuw model het in hoog
tempo doorontwikkelen van de
gemeentelijke informatievoorziening
ondersteunt.

Maatschappelijke opgaven
De raakvlakken van maatschappelijke
vraagstukken met de bedrijfsvoering nemen toe.
Zo zien we dat de invoering van de Omgevingswet
een grote inspanning van gemeenten vraagt om
informatie te ontsluiten voor inwoners; de
bedoeling van de wet maakt daarnaast dat dit
aanspraak doet op andere vaardigheden van
medewerkers dan nu. Een ander voorbeeld, de
introductie van de wet Open Overheid, raakt de
informatiehuishouding van gemeenten, waarbij het
bewustzijn van medewerkers over de omgang met
informatie cruciaal is. De trend die we zien is dat
het grensvlak van gemeentelijk proces en
bedrijfsvoering vervaagt; de ‘ondeelbaarheid’ van
het vraagstuk vraagt om een aanpak die
samenhang tussen beide aanbrengt. Nu zien we
dat door de scheiding van bedrijfsvoering en
gemeente discussie ontstaat over de vraag wie
waarvan is.
Ontwikkelingen volgen elkaar bovendien snel op.
De bedrijfsvoering moet steeds kunnen meeademen met de gemeentelijke opgaven.
Criterium: Het onderzoek meet in hoeverre een
nieuw model een stevige verbinding van de
bedrijfsvoering met maatschappelijke opgaven
realiseert.
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Deel II – Resultaten

Conclusies en
aanbevelingen
De onderzochte vorm van samenwerking is door de partners gezamenlijk op
hoofdlijnen neergezet. Deel III van dit rapport geeft aan de hand van drie
thema’s de uitwerking van deze nieuwe vorm van samenwerking.
Deel IV van het rapport laat de analyse van de nieuwe vorm van
samenwerking zien, door het tegen de geformuleerde doelstellingen en
meetcriteria aan te houden zoals geformuleerd in deel I.
Voorliggend deel II van deze rapportage geeft op basis van de opbrengst van
deel III en deel IV antwoord op de onderzoeksvraag.
Eén van de eerder geschetste karakteristieken van het onderzoek is dat het
onderzoek vooral een theoretische reflectie behelst, het succes van de
samenwerking hangt mede af van het onderlinge vertrouwen en de manier
waarop de samenwerking straks in praktijk wordt gebracht. Dit deel van de
rapportage sluit daarom af met een aantal aanbevelingen die recht doen aan
het bredere perspectief van dit samenwerkingsvraagstuk.

Wat levert het nieuwe model op voor de
bedrijfsvoering van de Leidse regio?
Beantwoording onderzoeksvraag
Dit onderzoek is door de partnergemeenten van Servicepunt71 gestart vanuit de veronderstelling dat de huidige structuur een effectieve samenwerking in de
weg zit. De samenwerking die op hoofdlijnen is neergezet (deel III) en de analyse die is gemaakt aan de hand van de meetcriteria (deel IV) zorgen ervoor dat
de onderzoeksvraag kan worden beantwoord:
‘Kunnen we met de beoogde koers de kwaliteit van de bedrijfsvoering verbeteren door de sturing te vereenvoudigen en door een betere aansluiting tussen
gemeentelijke processen en bedrijfsvoering?’
Op basis van de analyse blijkt dat de sturing is te vereenvoudigen. Dit leidt tot meer slagvaardigheid en tot een betere aansluiting tussen de bedrijfsvoering en
gemeentelijke processen. Het geschetste model biedt zodoende een passend antwoord op de onderzoeksvraag.
Door het wegnemen van de ballast van de complexe sturing ontstaat er ruimte om focus te krijgen en houden op de bedrijfsvoering zelf. Deze ruimte komt in
de eerste jaren (transitieperiode) ten goede aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Als in latere jaren sprake is van voordelen als gevolg
van efficiënter werken, zullen die voordelen - ook in financiële zin - alle partners toekomen, vertaald in een betere prijs-kwaliteitverhouding.

Wenkend perspectief voor alle organisaties
Het onderbrengen van de regionale bedrijfsvoering bij Leiden stelt de samenwerkende gemeenten beter in staat om:
• (Tijdig) in te spelen op toekomstige maatschappelijke- en bedrijfsvoeringsontwikkelingen en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen
• Door gebruikmaking van (strategische- en verbeter) agenda’s
• De dienstverlening slagvaardiger te organiseren waardoor meer tijd en energie vrijkomt voor de bedrijfsvoering zelf
• De bedrijfsvoering aan te sluiten op een gemeentelijke organisatie
• Recht te doen aan de verschillen tussen de gemeenten door flexibiliteit en keuzevrijheid in te passen
• De continuïteit van de dienstverlening te borgen door gezamenlijkheid en uitwisselbaarheid voor op te stellen
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Wat levert het nieuwe model op voor
de individuele organisaties?
Het gepresenteerde perspectief is gebaseerd op de conclusies uit de analyse en richt zich op wat de nieuwe samenwerking de regio op kan leveren. Maar
voor de individuele organisaties spelen naast het collectieve belang ook de belangen van de individuele gemeente.
Deelnemende gemeenten Zoeterwoude, Oegstgeest en Leiderdorp
Voor de deelnemende gemeenten geldt dat zij binnen de nieuwe samenwerking hun eigenaarsrol en daarmee directe invloed op de bedrijfsvoering
overdragen aan Leiden. Hiermee raken ze iets kwijt. Om deze beweging toch te maken moet daar voldoende tegenover staan.
•
•
•

•

•
•

Met het verdwijnen van de eigenaarsrol verdwijnt ook de bijbehorende verantwoordelijkheid. Dit ontlast gemeenten ambtelijk en bestuurlijk.
De individuele gemeenten kunnen sturen op (de kwaliteit van) de dienstverlening door hun wensen en behoeften kenbaar te maken aan de
centrumgemeente en heldere kwaliteitscriteria af te spreken in de DVO met de centrumgemeente.
Er ontstaat in de nieuwe samenwerking meer ruimte voor keuzevrijheid en flexibiliteit. Dit komt met name tot uitdrukking door de afspraak dat
deelnemende gemeenten zelf bepalen in welke ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering ze wensen mee te doen. En door de afspraak dat in de
transitiefase wordt bekeken of er adviesdiensten zijn die voor een van de deelnemende gemeenten anders wordt ingericht dan voor de andere. Ook
kunnen gemeenten, mits overeenkomstig afspraken in GR en DVO wordt gehandeld, ervoor kiezen om afname van bepaalde diensten op termijn aan
te passen of te stoppen.
De kwaliteit gaat omhoog tegen gelijkblijvende kosten. De verwachting is dat er efficiëntie voordelen ontstaan door de effectievere sturing op en
organisatie van de bedrijfsvoering. Deze voordelen komen ten goede aan de bedrijfsvoering wat een kwaliteitsimpuls oplevert.
De huidige voordelen uit de samenwerking blijven in stand. De krachten blijven gebundeld en de kosten kunnen gedeeld worden.
De deelnemende gemeenten zullen voordeel ondervinden van de strategische kennis, de slagkracht en het netwerk van de centrumgemeente. Zo
blijven de gemeenten zelfstandig in het maken van hun keus, en zijn ze tegelijkertijd in staat om complexe ontwikkelingen de baas te kunnen.

Centrumgemeente Leiden
De centrumgemeente is de enige die de eigenaarsrol behoudt en stuurt zelf de bedrijfsvoeringsvoeringsfunctie aan. Daar staat tegenover dat de
centrumgemeente de verantwoordelijkheid krijgt om voor de regio de bedrijfsvoering op een passende en professionele manier te organiseren. Welke
voordelen maken het voor de centrumgemeente waard om deze verantwoordelijkheid (en daarmee gepaard gaande risico’s) te gaan dragen?
•
•

De centrumgemeente krijgt de positie om het tempo en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering te bepalen. Op een manier die passend is bij de
omvang, ambities en opgaven waar de gemeente Leiden voor staat.
De centrumgemeente krijgt kortere lijnen tussen de eigen gemeentelijke processen en de bedrijfsvoering. Dit bevordert de kwaliteit en de efficiëntie. De
deelnemende gemeenten profiteren daarvan mee, omdat we er vanuit gaan dat beter begrip van en aansluiting op gemeentelijke processen zich
vertaalt in een beter toegesneden bedrijfsvoering voor álle gemeenten.
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Aanbevelingen
Uit de conclusies die n.a.v. de analyse zijn getrokken blijkt dat met het geschetste samenwerkingsmodel veel randvoorwaarden worden ingevuld
om de samenwerking verder te versterken en daarmee wordt de onderzoeksvraag positief beantwoord. Uit de analyse blijkt ook dat er veel
aandachtspunten zijn. Deze verdienen in de volgende fase van het traject nadere uitwerking.
In the end hangt het succes van de samenwerking af van een aantal basis principes: ‘’Samenwerken gaat over het vinden van een goede mix
tussen het persoonlijke en het zakelijke: het gaat om investeren in alle aspecten van vertrouwen: het tonen van integriteit (openheid, eerlijkheid
en transparantie) welwillendheid (niet alleen nemen maar ook geven, elkaar wat gunnen) en bekwaamheid (bereid en in staat zijn om ook goed
te leveren). Het gaat om goede relaties, en het gaat om goede resultaten. Het eerste wordt gezien als belangrijkste succesfactor, het achterblijven
op het laatste als belangrijkste faalfactor.’’
Naast de implementatie van het nieuwe model is het daarom van belang om verder te bouwen aan dit vertrouwen. Aan de relatie tussen vier
autonome gemeenten die waarde zien in het behalen van gezamenlijke resultaten op het gebied van de bedrijfsvoering. De basis hiervoor is
gelegd in de samenwerking binnen het Servicepunt. Maar ook gedurende de uitvoering van dit onderzoek is getracht de samenwerking te
versterken en aandacht te hebben voor de onderlinge relaties en bijbehorend vertrouwen.

Een aantal elementen kan het onderlinge vertrouwen onder druk zetten:
- De gekozen rolneming vormt een trendbreuk. Dat vraagt om gedragsverandering op vele niveaus. Partijen moeten elkaar aanspreken op
gedrag dat niet hoort bij de gekozen rolneming en vooral zelf ook rolvastheid laten zien. Het tonen van integriteit en het laten zien van een open
houding zijn hierbij randvoorwaardelijk.
- Er zijn een aantal financiële knelpunten (vanuit bedrijfsvoering in balans) die deels structureel van aard zijn. Advies is om deze op te lossen
voorafgaand aan de overgang zodat deze knelpunten niet worden gekoppeld aan de nieuwe vorm van samenwerken. Deze knelpunten
bestaan immers al een aantal jaar.
- De ervaren kwaliteit van de dienstverlening. Het nieuwe model moet veel opleveren, ook een verhoging van de kwaliteit en daarmee
tevredenheid van de gemeenten. De centrumgemeente moet ruimte krijgen om hieraan te werken en stappen in te zetten. Een te hoog
verwachtingsniveau heeft als risico dat de relatie wordt verstoord.

Het advies is daarom om deze punten goed met elkaar door te lopen en aan de voorkant te bespreken hoe de partnergemeenten hiermee in de
toekomst wensen om te gaan en zo een gezamenlijk handelingsrepetoir te ontwikkelen.
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Deel III – Uitwerking van de nieuwe samenwerking

Governance en
zeggenschap
De partners hebben tijdens het onderzoek de invulling van de
beoogde vorm van samenwerking samen opgebouwd. Dit is
gestart met het thema Governance & Zeggenschap.
Bij dit eerste thema wordt antwoord gegeven op de vraag in
welk construct het boogde eindmodel en tussenmodel het
beste gegoten kunnen worden en wat hiervan de
consequenties zijn. Het fundament voor de samenwerking
wordt hiermee gelegd.
De governance zegt iets over de wijze van besturen. Hier ligt
een juridisch construct aan ten grondslag. Zeggenschap gaat
over de manier waarop en mate waarin partijen invloed kunnen
uitoefenen op de bedrijfsvoering. Belangrijk vraagstuk hierin is
over welke zeggenschap de individuele gemeentebesturen
beschikken ten aanzien van de dienstverlening, organisatie en
financiën van de bedrijfsvoering.

Verder wordt binnen dit thema onderzocht met welke wet- en
regelgeving rekening moet worden gehouden.

Afweging

Juridisch construct beoogd samenwerkingsmodel
De partnergemeenten hebben twee vormen waarin zij de beoogde vorm van samenwerking in een juridisch construct kunnen gieten. Zij kunnen enerzijds kiezen voor
het treffen van een nieuwe gemeenschappelijke regeling (een centrumregeling) op grond van de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Anderzijds bestaat de
mogelijkheid om afspraken te maken middels privaatrechtelijke overeenkomsten (bijv. een dienstverleningsovereenkomst).
Voor de keuze tussen een centrumregeling en een privaatrechtelijke overeenkomst zijn vooral de mate van samenwerking en gemeenschappelijke belangen
onderscheidend. Wanneer de nadruk ligt op een klant-leverancier-relatie heeft dit bovendien effect op de toepassing van het aanbestedingsrecht. Een
privaatrechtelijke overeenkomst brengt risico’s op het gebied van rechtmatigheid met zich mee als deze niet tot stand komt via een aanbesteding. Daarnaast zijn er
andere verschillen in de uitwerking te duiden. Ze zijn aangegeven in het overzicht hieronder .

Centrumregeling
•
•
•
•
•

•
•
•

Gezamenlijke regeling waarbij partijen met elkaar afspraken binnen de
regeling vaststellen.
Vastgelegde afspraken over toetreding en uittreding van desbetreffende
centrumregeling.
Regeling wordt vastgesteld door de colleges, maar na instemming van de
raden.
Vastgestelde afspraken over de inrichting van de centrumregeling.
Deze regeling is toekomstbestendig in die zin dat partijen later kunnen
toetreden conform de afspraken die hierover worden gemaakt in de
regeling.
Dit betreft een publiekrechtelijke samenwerking die alleen door overheden
kan worden aangegaan.
Een eventuele plicht tot het betalen van vennootschapsbelasting is niet
afhankelijk van de keuze voor een centrumregeling of DVO.
Een eventuele BTW-plicht is niet afhankelijk van de keuze voor een
centrumregeling of DVO.

Privaatrechtelijke overeenkomst
•
•
•
•

•
•
•
•

Eén op een afspraak waarin de gemeente Leiden met de andere
gemeente een dienstverlenings-overeenkomst sluit.
Leiden bepaalt zelf aan welke (aanvullende) partijen ze dienstverlening wil
verrichten.
De colleges sluiten onderling een DVO. Geen formele rol voor de raden.
Per DVO worden deze afspraken gemaakt (voor zover relevant voor de
DVO).
Leiden kan op een later moment zelf bepalen of zij diensten wil verlenen
aan andere partijen.
Het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst kan door iedereen
gebeuren, ook door marktpartijen.
Een eventuele plicht tot het betalen van vennootschapsbelasting is niet
afhankelijk van de keuze voor een centrumregeling of DVO.
Een eventuele BTW-plicht is niet afhankelijk van de keuze voor een
centrumregeling of DVO.
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Overwegingen en conclusies

Juridisch construct beoogd samenwerkingsmodel
Overwegingen en conclusies
In de verkennende fase van het zoeken naar een alternatieve vorm
van samenwerking hebben de partnergemeenten reeds met elkaar
vastgesteld dat er veel toegevoegde waarde zit in het
samenwerken op het gebied van de bedrijfsvoering. Het element
‘samen’ dient daarom ook in enige vorm terug te komen in het
gekozen juridisch construct. Daarnaast dienen
rechtmatigheidsrisico’s voorkomen te worden. Tenslotte is het van
belang dat de dienstverlening aan Holland Rijnland in de huidige
vorm in stand kan blijven.
De conclusie is daarom dat een centrumregeling het best
passende juridisch construct is om de samenwerking te
formaliseren.
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Toelichting

Nadere duiding van de centrumregeling
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kent vijf vormen van intergemeentelijke samenwerking. De overgang van de huidige situatie naar het
beoogde model betekent de overgang van de vorm ‘bedrijfsvoeringsorganisatie’ naar de vorm ‘centrumregeling’.

Belangrijkste kenmerken
•

•

•

•

•

De centrumregeling is een lichtere vorm van
samenwerking dan de bestaande
bedrijfsvoeringsorganisatie. Kenmerkend is dat er
geen aparte entiteit / organisatie is.
Binnen de centrumregeling is er een
centrumgemeente, in dit geval Leiden, en zijn er
deelnemende gemeenten, in dit geval Leiderdorp,
Oegstgeest en Zoeterwoude. Het college van de
centrumgemeente is verantwoordelijk voor in dit
geval de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken
en contractueel verbonden aan de colleges van
de deelnemende gemeenten.
In de centrumregeling komen de deelnemers
overeen dat bevoegdheden van een
bestuursorgaan van de ene gemeente worden
uitgeoefend door het bevoegde bestuursorgaan
of ambtenaren van de andere gemeente. Het ene
gemeentebestuur mandateert dus
bestuursbevoegdheden aan het andere.
Op de mogelijkheid tot mandatering is de
Algemene wet bestuursrecht onverkort van
toepassing. Een aantal bevoegdheden is
uitgesloten van de mogelijkheid tot mandatering.
De centrumregeling sluit de overdracht van
bevoegdheden uit.

Rolverdeling raad en college

Formele rollen

Hoewel de gemeenteraden in casu
geen formele rol spelen binnen het
samenspel van de centrumregeling,
vervullen zij wel hun kaderstellende en
controlerende rol richting hun eigen
college. De gemeenteraden kunnen de
colleges ter verantwoording roepen als
het gaat om de uitvoering van de
bedrijfsvoering. Het college is en blijft
verantwoordelijk voor de uitvoering van
de bedrijfsvoering. Ook wanneer de
keuze wordt gemaakt om dit bij een
derde te beleggen.

Voor de governance van elke vorm van een
gemeenschappelijke regeling is het
onderscheid van de volgende formele rollen
van belang: die van eigenaar, van
opdrachtgever, en opdrachtnemer.
• In de eigenaarsrol is de gemeente
verantwoordelijk voor de instandhouding
en continuïteit van de GR.
• In de opdrachtgeversrol is zijn de
deelnemende gemeenten
verantwoordelijk voor het maken van
heldere afspraken over de te leveren
prestaties.
• De opdrachtnemer, de
uitvoeringsorganisatie binnen de GR, is
verantwoordelijk voor het leveren van de
afgesproken prestaties en de
verantwoording hierover aan de
opdrachtgever.
Binnen de centrumregeling vervult het
college van Leiden als centrumgemeente de
rol van eigenaar en opdrachtnemer. De
colleges van Zoeterwoude, Oegstgeest en
Leiderdorp vervullen binnen de
centrumregeling de rol van opdrachtgever.
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Toelichting

Door de transitie naar een centrumregeling
wijzigen de formele rollen
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude hebben in dit model
geen eigenaarsrol meer. Dit betekent dat:

Het opdrachtnemerschap wordt niet langer buiten de
organisaties georganiseerd, maar binnen Leiden. Dit betekent dat:

A.

A.

B.
C.

D.

zij niet langer, gezamenlijk met Leiden, verantwoordelijk en
aansprakelijk zijn voor de bedrijfsvoeringsorganisatie
maar dat Leiden in binnen de centrumregeling als enige
eigenaar verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoeringsorganisatie.
zij niet langer via vertegenwoordiging in het bestuur
zeggenschap hebben over de bedrijfsvoeringsorganisatie
waarin zij ieder één van de zes stemmen hebben - bijv.
vaststellen strategisch kader, aanstellen directeur, vaststellen
begroting
maar (individueel) gaan sturen op de contractuele relatie met de
centrumgemeente Leiden.

Leiden heeft in dit model de rol van opdrachtnemer van de
andere gemeenten. Dit betekent dat:
A.
B.

Leiden de rol van opdrachtgever uitvoert richting de interne
organisatie
Én verantwoording aflegt over de uitvoering van de
dienstverlening aan de opdrachtgevers.

B.

er geen aparte entiteit in stand hoeft te worden gehouden met
de bijbehorende administratieve lasten
het personeel van Servicepunt71 onderdeel wordt van de
gemeente Leiden

Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude behouden
opdrachtgeversrol. Hoewel zij opdrachtgever blijven, wijzigt
deze rol omdat hun rol van eigenaar vervalt. Deze komt exclusief
bij Leiden.
Belangrijk effect hiervan is dat Leiden meer bepalend kan zijn in de te
maken keuzes van de bedrijfsvoering, en dat de andere gemeenten
meer de ruimte krijgen om al dan niet in deze keuzes mee te gaan. In
het hoofdstuk Sturing&Samenwerking zijn de keuzes gemaakt hoe dit
samenspel tussen opdrachtgever en eigenaar er in de beoogde
situatie uitziet. Dit betreft de sturing op en samenwerking bij de
totstandkoming van het dienstverleningsaanbod.
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Toelichting

Gevisualiseerd ziet het wijzigen van de formele
rollen er als volgt uit
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Toelichting

De centrumregeling wijzigt op onderdelen de sturing
Wat wijzigt in de sturing?

Wat verandert niet?

De sturing vanuit de deelnemende gemeenten op de samenwerking
verandert door de overgang naar een centrumregeling.
In de huidige situatie is er sprake van een verbonden partij met
bijbehorende governance vanuit de gemeenten. De gemeenten hebben
als mede-eigenaar van Servicepunt71 zowel een bestuurlijk als een
financieel belang. Daarmee gaat een behoefte aan grip op de
verbonden partij gepaard.

De formele rol van de gemeenteraden ten opzichte van het college wijzigt
niet. De gemeenteraden kunnen nu, in de situatie met Servicepunt71 het
college aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering,
en binnen de centrumregeling ook. Maar de verbonden partij houdt wel op
te bestaan en daarmee ook de aparte begroting en de rol van de raden
om daarbij kaderstellend op te treden door bijvoorbeeld het uitbrengen
van zienswijzen.

In de nieuwe situatie is er geen sprake meer van een verbonden partij.
De wijze van sturen komt er daarom anders uit te zien. De
deelnemende gemeenten sturen alleen nog op de naleving van de
overeenkomst die is gesloten met de centrumgemeente, vanuit de
opdrachtgeversrol van het college. De eigenaarsrol met bijbehorende
belangen is immers komen te vervallen.

De centrumregeling maakt het zoals gezegd mogelijk om bevoegdheden
te mandateren, maar sluit de overdracht van bevoegdheden uit. In de
huidige situatie is dit wel mogelijk maar wordt geen gebruik gemaakt van
overdracht van bevoegdheden. Kaderstellend beleid op de vakgebieden,
denk aan inkoopbeleid en personeelsbeleid, blijft de verantwoordelijkheid
van de individuele gemeenten.
Bij het aangaan van de nieuwe regeling kan met dezelfde mandaten
worden gewerkt als in de huidige situatie, maar als daar aanleiding toe is
kunnen ze ook worden aangepast. In de huidige situatie betreft de
mandatering onder meer het betalen van facturen, het uitbetalen van
salarissen, het toepassen van beleidsregels voor personeel of bij
inkooptrajecten, en het aangaan van overeenkomsten met leveranciers
van applicaties.
De verantwoordelijkheid voor beleid blijft zoals gezegd bij de individuele
gemeenten. Wel blijven de gemeenten streven naar de harmonisatie van
beleid. Dit vergemakkelijkt de uitvoering en creëert bijvoorbeeld op het
gebied van de arbeidsmarkt een gelijk speelveld in de regio.

Wettelijk gezien bestaat er binnen de centrumregeling geen verplichting
tot het inregelen van een gemeenschappelijk afstemmingsorgaan. Het is
vanuit bestuurlijk perspectief een lichte vorm van samenwerking die op
contractuele basis plaatsvindt. De Wgr voorziet daarom ook niet in
sturings- of verantwoordingsrelaties. Wel geldt de in de Algemene wet
bestuursrecht vastgelegde eis dat de gemandateerde (in dit geval de
centrumgemeente Leiden) alle gevraagde inlichtingen moet verschaffen
over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden..

De huidige bedrijfsvoeringsorganisatie verdwijnt als aparte entiteit, maar
er bestaan wel arbeidsrechtelijke en contractuele verplichtingen. Dit
maakt dat we de nieuwe samenwerking niet met een wit blad op kunnen
gaan bouwen.
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Analyse

Tussenmodel
Doel van het tussenmodel
De aanleiding voor het onderzoeken van een tussenmodel is de
hoge urgentie die wordt gevoeld om de huidige vorm van
samenwerken te veranderen. Samen met het gegeven dat het
realiseren van de nieuwe vorm van samenwerking tijd kost.
De gedachte is dat het beoogde tussenmodel relatief eenvoudig is
te realiseren en daardoor op een korte termijn is in te regelen.

Werking van het tussenmodel
Uitgangspunt van het tussenmodel is dat de bestaande
gemeenschappelijke regeling intact blijft en dat Leiden optreedt als
spreekbuis namens alle deelnemende organisaties. Hierdoor is de
ambtelijke aansturing eenvoudiger, waardoor Servicepunt71 beter in staat
is om de bedrijfsvoerings-dienstverlening uit te voeren, op basis van
eenduidige opdrachtgeving.

Het is de bedoeling dat het tussenmodel een logische stap in de
goede richting is. De toegevoegde waarde van het tussenmodel
moet zijn dat het alvast een bijdrage levert aan het bereiken van de
eindsituatie.

Het tussenmodel heeft, anders dan het model met de centrumregeling,
geen betrekking op de formele rollen, maar op de rollen die we in
aanvulling op de formele rollen gebruiken in de dagelijkse praktijk. In de
huidige situatie hebben de colleges hun formele opdrachtgevende rol
gedelegeerd aan hun gemeentesecretarissen. Het SGB, de groep van
gemeentesecretarissen, vervult de rol van collectief opdrachtgever,
ingevolge artikel 3 van het organisatiebesluit van Servicepunt71. Dit
collectief opdrachtgeverschap gebeurt op basis van afstemming. In het
tussenmodel wordt het centraal opdrachtgeverschap niet meer uitgevoerd
door de vier gemeentesecretarissen (SGB), maar alleen nog door de
gemeentesecretaris van Leiden.
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Analyse

Het tussenmodel visueel weergegeven
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Overwegingen, alternatief en conclusies

Tussenmodel wordt transitieperiode
Overwegingen tussenmodel
Als de gemeentesecretaris van Leiden centraal opdrachtgever wordt en
daarmee het SGB vervangt, dan komen de andere gemeenten in de
situatie terecht dat zij hun sturende rol onvoldoende in kunnen vullen.
Zij kunnen dan nog sturen vanuit hun eigenaarsrol, maar niet meer
vanuit hun opdrachtgeversrol. Ambtelijk niet kunnen sturen op een
organisatie terwijl je daar wel eigenaar van bent, is geen wenselijke
situatie.
Het tussenmodel heeft daarmee bovendien in feite een grotere impact
dan het model met de centrumregeling. In dit model kunnen de
deelnemende gemeenten júist hun opdrachtgeversrol invullen. Het in
de tussentijd wegnemen van de opdrachtgeversrol is daarom geen
logische stap in de richting van de beoogde eindsituatie.
Alternatief voor het tussenmodel
De behoefte aan een tussenmodel komt voort uit de behoefte om op
korte termijn iets aan de knelpunten te doen. Nu het voorgestelde
tussenmodel niet het gewenste effect heeft, is gezocht naar een
alternatieve manier om op korte termijn knelpunten weg te kunnen
nemen. Idee hierbij is dat hoe korter de voorbereidingstijd is voor de
overgang naar de centrumregeling, hoe minder noodzakelijk het is om
een tussenmodel in te passen.
Daarbij is gebleken dat de voorbereidingstijd in grote mate afhankelijk is
van de wijzigingen die voorafgaand aan de overgang doorgevoerd
moeten worden. De doorlooptijd wordt drastisch beperkt als ervoor wordt
gekozen om zo veel als mogelijk over te gaan ‘as is’. Dat wil zeggen dat
de bestaande dienstverleningsafspraken bij aanvang zoveel mogelijk
door lopen.

Conclusies
Het tussenmodel kan beter niet worden toegepast. Het is géén
logische stap in dezelfde richting als de eindsituatie met de
centrumregeling.
Want de verantwoordelijkheden die horen bij het gedeeld
eigenaarschap (vier partijen) blijven bij het tussenmodel in stand,
terwijl de dagelijkse sturing wordt belegd bij één partij, Leiden.
Na een positief principebesluit is de transitie erop gericht dat de tijd
tussen het besluit en de overgang naar het beoogde
samenwerkingsmodel met de centrumregeling zo kort mogelijk is,
zodat snel zicht ontstaat op verlichting van de knelpunten. Daarom
wordt gekozen voor een overgang ‘as is’ met daarna een
transitieperiode.
In het hoofdstuk Sturing & Samenwerking wordt uitgewerkt hoe dit
uitwerkt in de uitgangspunten voor de dienstverleningsovereenkomst,
en in het hoofdstuk Vervolg wordt uitgewerkt hoe de vervolgstappen
er meer concreet uitzien.

Moment van
overgang

Periode van
transitie

Eindsituatie

Daarna volgt een periode van transitie waarin de uitgangspunten en
afspraken van de nieuwe vorm van samenwerking verder vorm krijgen.
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Governance en zeggenschap

Samenvatting en conclusies
Juridisch construct beoogd samenwerkingsmodel
De partnergemeenten hebben twee vormen waarin zij de
beoogde vorm van samenwerking in een juridisch construct
kunnen gieten. Zij kunnen enerzijds kiezen voor het treffen van
een nieuwe gemeenschappelijke regeling (een
centrumregeling) op grond van de wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr). Anderzijds bestaat de mogelijkheid om
afspraken te maken middels privaatrechtelijke
overeenkomsten.

De centrumregeling is beoordeeld als het meest passende
juridische construct. De keus voor een centrumregeling
benadrukt de wens en behoefte van de partnergemeenten om
samen te werken. Daarnaast levert dit model waarborgen ten
aanzien van de rechtmatigheid.

Effecten van de transitie naar de centrumregeling
Het wijzigen van het juridisch construct naar een
centrumregeling heeft op hoofdlijnen twee effecten.

De formele rollen verschuiven; er is geen gedeeld
eigenaarschap meer maar Leiden wordt als centrumgemeente
eigenaar van en krijgt de verantwoordelijkheid voor de
bedrijfsvoeringsorganisatie.
De deelnemende gemeenten worden afnemer van de
bedrijfsvoering van de centrumgemeente en krijgen hiermee de
rol van opdrachtgever.

Werking van het tussenmodel
Het tussenmodel kan beter niet worden toegepast. Het is géén
logische stap in dezelfde richting als het model met de
centrumregeling.
Want de verantwoordelijkheden die horen bij het gedeeld
eigenaarschap blijven in stand, terwijl de sturing wordt belegd bij
Leiden. Ambtelijk niet kunnen sturen op een organisatie terwijl je
daar wel eigenaar van bent, is geen wenselijke situatie.
Het tussenmodel heeft daarmee bovendien in feite een grotere
impact dan het model met de centrumregeling. In dit model kunnen
de deelnemende gemeenten júist hun opdrachtgeversrol invullen.
Het in de tussentijd wegnemen van de opdrachtgeversrol is dan ook
geen logische stap in de richting van de beoogde eindsituatie.

Alternatief voor het tussenmodel
Na een positief principebesluit is de transitie erop gericht dat de tijd
tussen het besluit en de overgang naar het beoogde
samenwerkingsmodel met de centrumregeling zo kort mogelijk is,
zodat snel zicht ontstaat op verlichting van de knelpunten. Daarom
wordt gekozen voor een overgang ‘as is’ met daarna een
transitieperiode.
In het hoofdstuk Sturing & Samenwerking wordt uitgewerkt hoe dit
uitwerkt in de uitgangspunten voor de dienstverleningsovereenkomst,
en in het hoofdstuk Vervolg wordt uitgewerkt hoe de vervolgstappen
er meer concreet uitzien.
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Sturing en samenwerking
Met de keus voor een centrumregeling staat het formele deel van de
samenwerking. Hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de formele
rollen binnen deze centrumregeling is van grote invloed op de te realiseren
doelstellingen en het wegnemen van de knelpunten.
Binnen sturing en samenwerking wordt daarom nadere inkleuring gegeven aan
de samenwerking. Hoe komt de sturing er binnen dit construct in de praktijk uit
te zien en wat betekent dat voor de verschillende rollen? Hoe krijgen sturing en
samenwerking in de dagelijkse praktijk invulling? Hoe zorgen we ervoor dat de
behoeften van partijen bekend zijn en meegewogen kunnen worden in het
aansturen van de bedrijfsvoering?
In dit onderdeel van het onderzoek wordt allereerst vastgesteld wat voor type
samenwerking de partijen voor ogen hebben. Ligt het zwaartepunt bij de
individuele samenwerking tussen de centrumgemeente en de deelnemers? Of
is er vooral behoefte aan een collectieve samenwerking? Deze keus is
bepalend voor de vervolgvragen over sturing en samenwerking.
Vervolgens wordt een kader voor bedrijfsvoeringsdienstverlening
gepresenteerd. Dit is helpend bij het gesprek over de bedrijfsvoering omdat
aard en karakter verschillend zijn per type dienstverlening. Om passende
samenwerkingsafspraken te kunnen maken is het nodig om te differentiëren
per type dienstverlening.
Daarna wordt per type dienstverlening weergegeven welke rolverdeling de
gemeenten voor ogen zien in de nieuwe samenwerking. Dit gaat zowel over de
totstandkoming van het aanbod van de dienstverlening, als het uitvoeren en
uiteindelijk monitoren hiervan.
Tot slot wordt in kaart gebracht wat de gekozen rolneming betekent voor het
maken en afwikkelen van afspraken. Hierbij worden gezamenlijke spelregels
opgesteld die houvast bieden voor het vervolg.

Richting kiezen

De samenwerking nader geduid
De gemeenten hebben de wens om écht samen te werken. De keus voor een centrumregeling maakt dat er één centrumregeling wordt opgesteld en dat
individuele DVO’s worden gesloten per deelnemende gemeente. Voor het bouwen van het nieuwe samenwerkingsmodel is het daarbij van belang in
hoeverre de samenwerking ziet op collectief samenwerken, dus met de vier gemeenten gezamenlijk. Of meer 1 op 1 samenwerken waarbij de
deelnemende gemeenten meer individueel samenwerken met de centrumgemeente.

Collectief samenwerken

1 op 1 samenwerken

• Solidariteit: knelpunten worden zo veel als mogelijk gezamenlijk
opgelost en kansen worden zoveel mogelijk samen benut (door
zoveel mogelijk dezelfde dienstverlening na te streven, kans op
efficiency en innovatie)

• Zakelijkheid: de servicegemeente wordt geacht de problemen op te
lossen, conform de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst.
Dit levert voor de servicegemeente echter wel risico’s op die zij
mogelijk wenst af te dekken

• Gezamenlijkheid: collectiviteit impliceert een bepaalde mate van
gezamenlijkheid. Hier heb je als gemeente voor- en nadelen van.
De schaalvoordelen zijn bijvoorbeeld groter maar de flexibiliteit is
kleiner

• Flexibiliteit: als alleen de afspraken tussen deelnemende- en
servicegemeente relevant zijn dan is het mogelijk om meer
flexibiliteit in te passen. Dit heeft echter een negatief effect op de
kosten en waarschijnlijk op de voorspelbaarheid.

• Meevallers en tegenvallers vallen weg in het grotere geheel
• Samenwerken aan ontwikkelingen en innovaties

Écht samenwerken als collectief is het uitgangspunt binnen de nieuwe samenwerking. De vier partnergemeenten willen blijven samenwerken als
publieke partners en er niet een sec zakelijke relatie van maken. Ondanks dat 1 op 1 afspraken de nieuwe vorm worden om binnen de centrumregeling
de samenwerking in vast te leggen, wordt de toegevoegde waarde van het collectief erkend en gewaardeerd. Deze collectiviteit komt zowel tot
uitdrukking binnen de standaard dienstverlening als binnen de business partner in advisering. Binnen de ontwikkelkant van de bedrijfsvoering is ook een
sterke behoefte om samen te werken maar daarbij is de individuele behoefte leidend.
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Aandacht voor de verschillen in de bedrijfsvoering

Kader voor bedrijfsvoeringsdienstverlening (1)
Binnen de centrumconstructie is het van belang om onderscheid te
maken in de verschillende typen dienstverlening. Zo wordt het
mogelijk om recht te doen aan de ontwikkelingen binnen het domein
van de bedrijfsvoering en te kunnen differentiëren als het gaat om
vraagstukken als sturing, samenwerking en financiën. Het
onderscheid dient als kader voor de bedrijfsvoeringsdienstverlening.
Om het zuivere gesprek te voeren over de relatie tussen de
gemeentelijke processen en de bedrijfsvoering én over de mate
waarin de bedrijfsvoering gestandaardiseerd (efficiënt, confectie)
moet worden, dan wel juist moet worden voorzien van ‘couleur
lokale’ (maatwerk), wordt in (grote) gemeenten en in
samenwerkingsverbanden op de bedrijfsvoering veelal het
onderscheid aangebracht tussen taken die te kwalificeren zijn als
‘operational excellence’ en ‘business partnership’.
Dit onderscheid heeft de basis gevormd voor het ontwerpen van de
beoogde samenwerking. In aanvulling op deze veel gebruikte
tweedeling is het business partnership gesplitst, in business partner
voor advisering en in business partner voor ontwikkeling van de
bedrijfsvoering. Het kader gaat daardoor uit van drie typen
dienstverlening die qua aard en karakter van elkaar verschillen.
Daarnaast is gekozen voor een terminologie (‘operational excellence’
is ‘standaard dienstverlening’) die past binnen de Leidse regio.

Standaard dienstverlening

Business partner in advisering

Business partner in ontwikkeling
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Drie typen dienstverlening

Kader voor bedrijfsvoeringsdienstverlening (2)

Standaard dienstverlening

Business partner in advisering

De standaard dienstverlening omvat de typen van
dienstverlening die worden bestempeld als
‘regulier’, en die transactioneel van aard zijn.
Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de financiële
administratie, de facilitaire dienstverlening, de
personeels- en salarisadministratie, de
bezwarenbehandeling, en de contractadministratie.

De rol van business partner heeft met name
betrekking op de adviesfuncties in de
bedrijfsvoering, zoals de functie van HRMadviseur en de financieel adviseur. Kenmerkend
bij dit type dienstverlening is het belang van de
relatie tussen de adviseur (in dienst van de
centrumgemeente) en de collega die hij/zij
binnen de deelnemende gemeente adviseert.
Ook is de adviseur bekend met de lokale context
van de deelnemende gemeente, de
gemeentelijke processen, en kent hij/ zij de
opgaven en ambities en de politiek-bestuurlijke
stijl en ambtelijke lijnen.

Een aantal bedrijfsvoeringsprocessen wordt
uitgevoerd op basis van hieraan ten grondslag
liggend beleid dat door de individuele colleges
wordt vastgesteld. Dat is in de huidige situatie het
geval en dat blijft ook zo binnen de
centrumregeling. Binnen de regio streeft men naar
collectief beleid, zoals bijvoorbeeld op het gebied
van inkoop. Dit is logisch en efficiënt gezien de
nauwe samenwerking op het gebied van de
bedrijfsvoering. Als één van de colleges een andere
keus maakt, heeft dat effect op de standaard
dienstverlening en mogelijk op de kosten. Het
streven is daarom om dit zoveel mogelijk te
beperken.

Om een kwalitatief goede business partner te
kunnen zijn, is het nodig om een aantal
randvoorwaarden goed te hebben ingevuld. Dat
is het bieden van continuïteit in de
dienstverlening en het zijn van een aantrekkelijke
werkgever voor adviseurs, door het bieden van
een omgeving met collega
professionals/vakgenoten vanuit de
centrumgemeente.

Business partner in ontwikkeling van de
bedrijfsvoering
De rol van business partner in de ontwikkeling
van de bedrijfsvoering gaat over vernieuwing
van de dienstverlening vanuit de bedrijfsvoering.
Een strategische bedrijfsvoeringsagenda vormt
hiervoor de leidraad. Actuele voorbeelden
hiervan zijn de ontwikkeling van datagestuurd
werken, en de projecten rondom
arbeidsmarktcommunicatie en vitaliteit.
In feite gaat het, in tegenstelling tot bij de
standaard dienstverlening en Business Partner
in advisering, om iets wat je niet per definitie
samen oppakt. Dat wil je juist van geval tot geval
kunnen bekijken. Dit ontwikkelen gebeurt op
projectmatige basis. Doel is om blijvend te
kunnen voldoen aan maatschappelijke en
bedrijfsvoeringsopgaven.
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Leidraad voor het vraagstuk

Cyclus van de dienstverlening
Voor het bepalen van de wijze van sturing en samenwerking is enerzijds onderscheid nodig in het type dienstverlening, zie p. 32-33. Daarnaast
hebben sturing en samenwerking betrekking op verschillende onderdelen in de zgn. cyclus van dienstverlening: het bepalen van het
dienstverleningsaanbod, het sluiten van een overeenkomst (op basis van het aanbod), de uitvoering van dienstverlening en het monitoren van de
uitvoering.

Allereerst staat de totstandkoming van het aanbod centraal. Wie sturen daarop en welke rolneming hoort
daarbij? Ook is hierbij aandacht voor de benodigde afstemming.
Aanbod

Overeenkomst

Uitvoering en
monitoring

Vervolgens wordt ingezoomd op de overeenkomst. Wat regel je hier precies in en waarom? En hoe kunnen
deelnemende gemeenten hiermee sturen op hun bedrijfsvoering?

Tot slot wordt gekeken naar de uitvoering en monitoring. De uitvoering is immers waar de hele voorbereiding
om draait.

39

Standaard dienstverlening

Totstandkoming aanbod dienstverlening
Rolneming bij de totstandkoming van het aanbod
Alle betrokkenen zijn tot de conclusie gekomen dat zoveel mogelijk
loslaten door de deelnemende gemeenten de gewenste positie is
voor de standaard dienstverlening. Dit betekent dat de
centrumgemeente het aanbod van de standaard dienstverlening
vaststelt. Wel is hierbij het belang onderkend dat Leiden bij het
sturen op het aanbod de wensen en behoeften van de
deelnemende gemeenten goed betrekt. Met professioneel
accountmanagement moet hier in de praktijk invulling aan worden
gegeven.

Werkwijze en samenwerking bij de totstandkoming van het
aanbod
Voor blijvend passende standaard dienstverlening stelt Leiden een
verbeteragenda op. Deze agenda draagt zorg voor up to date en
geoptimaliseerde dienstverlening. Leiden toetst deze agenda bij de
deelnemende gemeenten, en organiseert hiervoor (half)jaarlijks een
gezamenlijk gesprek om de inbreng mee te nemen. Dit gesprek wordt
in principe gevoerd met de hoofden Bestuur & Concern (of
vergelijkbaar) van de deelnemende gemeenten.

Er geldt een aantal randvoorwaarden, waaronder:
• passendheid van de standaard voor kleine gemeenten
• een bepalende rol van de deelnemende gemeenten bij de
implementatie van wijzigingen
• opnemen van kwaliteitsafspraken in de DVO
• het aan beide zijden inrichten van accountmanagement
• conformeren aan de standaard, ook als dit impact heeft op het
gemeentelijk proces
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Business partner in advisering

Totstandkoming aanbod dienstverlening
Rolneming bij de totstandkoming van het aanbod
Uit de verschillende gesprekken is gebleken dat de deelnemende
gemeenten bij advisering vanuit de bedrijfsvoering naast kennis en
kunde vooral waarde hechten aan nabijheid en aan continuïteit, d.i.
zo min mogelijk wisselingen en goede achtervang. Daarbij is ook
behoefte aan een integrale benadering.
Elk van de deelnemende gemeenten geeft, ter invulling van deze
behoeften, aan Leiden als centrumgemeente kwaliteitscriteria en
normen mee. Hiermee geeft elk van de deelnemende gemeenten
aan de voorkant aan wat nodig is om in de advisering business
partnership te ervaren op het gebied van kennis&kunde, nabijheid,
uitwisselbaarheid / achtervang en continuïteit.

Werkwijze en samenwerking bij de totstandkoming van het
aanbod
Als gevolg van personele wisselingen is het aanbod van adviseurs
aan verandering onderhevig. De centrumgemeente verzorgt de best
passende match. Dit gebeurt in onderling overleg. De betrokken
gesprekspartners zijn de betreffende manager van de deelnemende
gemeente, en de leidinggevende of accountmanager voor de
betreffende adviesdienst.
De professie van adviseur is daarnaast in ontwikkeling. De
centrumgemeente anticipeert hierop door te werken aan de
doorontwikkeling van de adviesrol als businesspartner. De
ontwikkeling verloopt met inbreng van een vertegenwoordiging van
de afnemers van adviesdiensten.

Leiden bepaalt op basis hiervan de match tussen de adviseurs en
de deelnemende gemeenten. De centrumgemeente vergewist zich
er bij de deelnemende gemeente van dat het daadwerkelijk een
goede match is.
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Business partner in ontwikkeling van de bedrijfsvoering

Totstandkoming aanbod dienstverlening
Rolneming bij de totstandkoming van het aanbod
Om richting te geven aan de ontwikkeling van de bedrijfsvoering is
het nodig om een strategische bedrijfsvoeringsagenda op te stellen.
De vier gemeenten hebben naar elkaar uitgesproken dat zij
verwachten dat de centrumgemeente, zowel bij het opstellen van de
agenda, als bij de uitvoering van de agenda, een voortrekkersrol
vervult. Leiden wil deze positie graag innemen. De deelnemende
gemeenten laten dit (meer) los. Ze willen ruimte om inbreng te
leveren, maar ook ruimte om zich niet aan de volledige agenda te
committeren.
De centrumgemeente stelt de strategische bedrijfsvoeringsagenda
vast en is de trekker van de uitvoering van de agenda. De
deelnemende gemeenten laten los dat ze hierin mede bepalend zijn.

Werkwijze en samenwerking bij de totstandkoming van het
aanbod
Binnen het beoogde model van samenwerking wordt eerst een
strategische bedrijfsvoeringsagenda opgesteld. Leiden doet
hiertoe als centrumgemeente een voorstel aan de deelnemende
gemeenten en betrekt voor zover mogelijk hun wensen en
behoeften hierbij. Vervolgens stelt Leiden de agenda vast.
Het werken met deze strategische agenda leidt voor de
deelnemende gemeenten tot meer keuzevrijheid. Er zijn diverse
opgaven waarop zij zelf kunnen bepalen of ze mee willen doen
met de ontwikkeling of niet. Later instappen (als het product al af
is) is ook nog mogelijk. Ook moet het mogelijk zijn dat
deelnemende gemeenten een ontwikkeling aandragen waar de
centrumgemeente zelf geen behoefte aan heeft.
Leiden actualiseert de agenda periodiek na overleg op
strategisch niveau, met de gemeentesecretarissen.
Bij het uitvoeren van projecten met meerdere deelnemers wordt
in de toekomst niet meer gestuurd middels regionale
stuurgroepen maar door middel van een sturingsdriehoek. De
deelnemende gemeenten krijgen hierin de rol van
vertegenwoordiging van de gebruikers van het resultaat van het
project, de zgn. ‘senior user’. De senior users worden in de
gelegenheid gesteld om te borgen dat inpassing binnen de eigen
organisatie op goede wijze verloopt.
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Overeenkomst voor bedrijfsvoeringdienstverlening

Afsprakenstructuur
Binnen het nieuwe samenwerkingsmodel sturen de deelnemende
gemeenten op de eigen bedrijfsvoering door het sluiten en
monitoren van een overeenkomst met de centrumgemeente.
De afspraken worden enerzijds vervat in een
dienstverleningsovereenkomst per deelnemende gemeente voor
zover het gaat om de standaard dienstverlening en de advisering.
Basis voor de DVO vormt het aanbod van
bedrijfsvoeringsdienstverlening dat tot stand komt zoals hiervoor
is aangegeven.
Afspraken over opgaven uit de strategische bedrijfsvoeringsagenda (SBVA) worden vastgelegd in projectovereenkomsten. De
deelnemende gemeenten kunnen zoals toegelicht ‘intekenen’ op
onderdelen of projecten van de agenda die door de
centrumgemeente worden aangeboden.
De concept DVO’s worden na het principebesluit opgesteld. De
uitgangspunten en kernelementen van de overeenkomst hebben
de partnerorganisaties met elkaar bepaald, en staan op de
volgende pagina.

Afsprakenstructuur binnen centrumregeling

Standaard
dienstverlening

Business partner in
advisering

Aanbod van Leiden in de vorm van één
producten- en dienstencatalogus

DVO inclusief
leveringsafspraken
Leiderdorp

DVO inclusief
leveringsafspraken
Oegstgeest

Business partner in
ontwikkeling van de
bedrijfsvoering
Aanbod van
ontwikkelopgaven
in een SBVA

Projectovereenkomsten
per opgave

DVO inclusief
leveringsafspraken
Zoeterwoude
Gezamenlijke spelregels

Gezamenlijke spelregels
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Overeenkomst voor bedrijfsvoeringdienstverlening

Uitgangspunten en kernelementen DVO
Dienstverleningsovereenkomst op basis van een PDC
De dienstverleningsovereenkomst legt in de eerste plaats vast welke diensten worden geleverd aan de deelnemende gemeenten, en in welke omvang.
Kwaliteitscriteria vervullen een sleutelrol om in de behoefte van de deelnemende gemeenten te voorzien om te kunnen sturen op de kwaliteit van de
dienstverlening. De overeenkomst zegt daarnaast iets over de spelregels die onderling gehanteerd worden binnen de samenwerking. Zowel de
centrumgemeente als de deelnemende gemeenten verbinden zich aan de samenwerking en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Grote risico’s
worden niet aan de voorkant afgedekt maar in de DVO wordt opgenomen dat naar een gezamenljke oplossing wordt gezocht op het moment dat
dergelijke grote risico’s zich voordoen. Kleine risico’s worden verdisconteerd in de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Met het sluiten van een 1 op 1 overeenkomst tussen de deelnemende gemeenten en centrumgemeente wordt een bepaalde mate van zekerheid en
continuïteit gerealiseerd. Tegelijkertijd bestaat er behoefte aan flexibiliteit. De bedrijfsvoering is immers volop in beweging. Het is daarom van belang
om een aantal uitgangspunten vast te stellen die een goede balans tussen flexibiliteit en continuïteit mogelijk maken.

Continuïteit

Flexibiliteit
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Overeenkomst voor bedrijfsvoeringdienstverlening

Uitgangspunten en kernelementen DVO

Continuïteit

De gemeenten committeren zich in de eerste fase na het moment
van overgang (de transitiefase) voor een periode van twee jaar het
huidige niveau van dienstverlening af te nemen van de
servicegemeente. Dit is de transitieperiode waarin de
bedrijfsvoering, na de overgang ‘as is’ wordt vormgegeven.
Verplichte winkelnering is hierbij van toepassing. Aan het einde van
deze periode wordt bezien of deze periode met één jaar moet
worden verlengd of dat een nieuwe DVO kan worden opgesteld
Als uitgangspunt bij het opstellen van de tweede DVO (waarbij de
doorontwikkeling richting de eindsituatie is afgerond) wordt
opgenomen dat de DVO een termijn kent van twee á drie jaar,
afhankelijk van de opzegtermijnen die in onderhandelingen over de
DVO worden gekozen. Verplichte winkelnering is niet langer een
strikt vereiste zodat meer flexibiliteit ontstaat. Uitgangspunt blijft
echter om de dienstverlening bij elkaar te houden, omdat juist deze
integrale bundeling toegevoegde waarde levert aan alle
partnergemeenten.

Flexibiliteit

Tussentijdse wijzigingen zijn mogelijk onder de volgende
voorwaarden:
•

Tussentijdse wijzigingen door Leiden zijn mogelijk als de
deelnemende gemeenten het daar mee eens zijn. Als de
deelnemende gemeenten het niet eens zijn dan hebben zij óf de
mogelijkheid om per direct de afspraak op te zeggen óf Leiden tot
het einde van de contractperiode de dienst conform de oude
voorwaarden uit te laten voeren.

•

Tussentijdse verzoeken tot wijzigingen van de dienstverlening
door de deelnemende gemeenten zijn mogelijk indien ook Leiden
daarmee instemt. Bij de overeenstemming zal dan ook een
afspraak moeten worden gemaakt over het afrekenen van de
(meer)kosten die de wijziging met zich meebrengt
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Overeenkomst voor bedrijfsvoeringdienstverlening

Uitgangspunten en kernelementen
projectovereenkomst
Projectovereenkomsten op basis van de SBVA
De aard en het karakter van de strategische
bedrijfsvoeringsagenda en bijbehorende ontwikkelopgaven lenen
zich niet voor opname in de PDC of de
dienstverleningsovereenkomst. Deze opgaven zijn immers tijdelijk
van aard en er is flexibiliteit nodig om later of helemaal niet mee te
doen met de ontwikkelingen.
De partnerorganisaties beogen daarom een andere
afsprakenstructuur te hanteren voor dit type dienstverlening,
namelijk door het sluiten van individuele projectovereenkomsten. In
deze projectovereenkomsten wordt duidelijk wat het kader is
waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd en welke middelen hierbij
benodigd zijn. De facturatie is zodoende ook anders dan bij de
reguliere dienstverleningsovereenkomst.

46

Uitvoering en monitoring

Werken met de DVO
Na het sluiten van de (project)overeenkomst wordt de uitvoering van de dienstverlening ter hand genomen. Het uitvoeren zelf, en het sturen daarop, is
aan de centrumgemeente in haar rol als eigenaar. De deelnemende gemeenten hebben belang bij het monitoren van de uitvoering. Worden de
gemaakte afspraken nagekomen?

De centrumgemeente maakt een halfjaarlijkse rapportage. Hierin
wordt gemonitord op:

Verder worden de deelnemende gemeenten geïnformeerd over het
volgende:

• De uitvoering van de SBVA en bijbehorende individuele
opgaven
De SBVA bestaat uit individuele opgaven (die onderling verband
hebben). Monitoring vindt plaats door de voortgang op de
individuele opgaven binnen de richtlijnen van projectmanagement
vorm te geven. Monitoring op het totaal is ook nodig; zijn we nog
op juiste weg en het bereiken van de gekozen strategie.

• De uitvoering van de verbeteragenda (standaard
dienstverlening)
Voor blijvend passende standaard dienstverlening stelt Leiden
een verbeteragenda op. Dit gaat over procesoptimalisatie,
vervanging van applicaties en doorontwikkeling van producten en
diensten. Er wordt gerapporteerd op voortgang van de prioriteiten
uit de verbeteragenda

• De uitvoering van de afspraken uit de verschillende DVO’s
Monitoring vindt veelal plaats door middel van standaard
meetinstrumenten. Tijdigheid van de afhandeling of telefonische
bereikbaarheid zijn voorbeelden van kwaliteitsnormen die op een
kwantitatieve manier gemeten kunnen worden. Voor de advisering
is dit anders. Hier staat de relatie centraal en is het gesprek over
de voortgang en tevredenheid van belang. Dit gesprek zal
periodiek plaatsvinden zodat er voldoende informatie beschikbaar
is voor het moment van rapportage.

• De uitvoering van de doorontwikkelagenda (betreffende de
advisering)
Deze agenda gaat vooral over de (door)ontwikkeling naar
businesspartnerschap. Hiertoe zullen interventies worden gedaan
die gemonitord kunnen worden.
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Sturing en samenwerking

Samenvatting en conclusies
Drie typen dienstverlening
Er wordt een model voor de bedrijfsvoeringsdienstverlening
gehanteerd waarin de bedrijfsvoering wordt onderverdeeld in
drie typen dienstverlening:
o
Standaard dienstverlening
o
Business partner in advisering
o
Business partner in ontwikkeling
Als het besluit wordt genomen om de gezamenlijke
bedrijfsvoering onder te brengen in een centrum-constructie,
gaan we ter voorbereiding daarop, in de volgende fase, de
verschillende diensten en producten die we nu kennen indelen
naar rubriek zodat daar een gedeeld beeld van is.

Arrangementen voor sturing en samenwerking die aansluiten bij het
type dienstverlening
Voor ‘standaard dienstverlening’ en ‘business partner in advisering’ vormt
een meerjarige DVO met onderliggende PDC het afsprakenkader.
Uitgangspunten voor de DVO zijn dat de spelregels gezamenlijk zijn; de
dienstverleningsafspraken individueel. Dit biedt ruimte voor het maken van
eigen keuzes en doet recht aan de couleur lokale van de gemeenten.
Ten behoeve van continuïteit en voorspelbaarheid wordt gestreefd naar zo
veel mogelijk gelijke dienstverlening voor alle deelnemende gemeenten.
Voor ‘standaard dienstverlening’ geldt daarom dat alle partijen in principe
gebruik maken van hetzelfde dienstverleningspakket. Voor
‘businesspartner in advisering’ geldt dat er ruimte is voor differentiatie als
blijkt dat het meerwaarde heeft om het voor een bepaalde gemeente
anders te organiseren. Dit wordt bepaald in de transitieperiode.

Rolneming
Bij de totstandkoming van het aanbod heeft de
centrumgemeente een bepalende rol, met de
verantwoordelijkheid om de wensen en behoeften van de
deelnemende gemeenten mee te nemen en actief op te halen.
De deelnemende gemeenten hebben hierbij een actieve
brengplicht en zorgen dat ze scherp hebben wat ze nodig
hebben van de bedrijfsvoering. Dit geldt voor alle typen
dienstverlening.

De ontwikkelopgaven worden vastgelegd in een strategische
bedrijfsvoeringagenda. Dit zijn tijdelijke opgaven die projectmatig worden
opgepakt en worden gefinancierd. De deelnemende gemeenten kunnen in
beginsel zelf kiezen aan welke opgaven ze mee doen.

Sturing op de uitvoering op basis van de formele rollen
De uitvoering en de sturing op de uitvoering wordt gedaan door de
centrumgemeente.
De deelnemende gemeenten sturen op de gewenste kwaliteit door
kwaliteitsnormen op te nemen in de dienstverleningsovereenkomst.
Tijdens nader in te vullen accountmanagement wordt gaandeweg het jaar
van weerszijden goed vinger aan de pols gehouden.
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Financiën
In het eerste deel van het onderzoek is op basis van het thema governance &
zeggenschap richting gegeven aan het onderzoek: uitgangspunt voor het
vervolg van het onderzoek is om de centrumregeling te hanteren als het
juridisch construct voor de samenwerking. In het tweede deel van het
onderzoek is antwoord gegeven op de vraag hoe de sturing er binnen dit
construct uit komt te zien, en wat dat betekent voor de samenwerking. Nu het
juridisch kader staat en inkleuring is gegeven aan de wijze waarop de partners
binnen dit construct willen samenwerken is het tijd om te bezien welke
financiële afspraken hierbij passend zijn.
Hoofdvraag voor de uitwerking is welk uitgangspunt de partners hierbij willen
hanteren.
Geeft men de voorkeur aan voorspelbaarheid van kosten tegen een vaste prijs,
of aan meer flexibiliteit met ‘betalen voor wat je gebruikt’ (uurtje-factuurtje)? Dit
wordt afgezet tegen de gekozen rolneming en de kenmerken van de
verschillende typen dienstverlening, om sturing, samenwerking en financiën
met elkaar in overeenstemming te brengen.
De financiële afspraken die de partners met elkaar maken, staan niet op
zichzelf, maar vloeien voort uit de gewenste vorm van samenwerken. Dit
betekent dat:
• de bekostigingssystematiek passend is bij de (kenmerken) van de
verschillende typen dienstverlening;
• de bekostigingssystematiek passend is bij de samenwerking zoals
geschetst in de eerste twee thema’s van het onderzoek;
• de bekostigingssystematiek passend is bij de fase van de nieuwe
samenwerking.

Richting voor het financiële vraagstuk

Financiën als sluitstuk van het samenwerkingsvraagstuk
Een bekostigingssystematiek
passend bij de (kenmerken)
van de verschillende typen
dienstverlening

In het thema sturing en samenwerking is de bedrijfsvoering verdeeld in drie typen dienstverlening. De kenmerken
van deze typen dienstverlening bieden handvatten voor het kiezen van een passende bekostigingssystematiek.

Standaard
dienstverlening

Businesspartner
in advisering

Businesspartner
in ontwikkeling

Een bekostigingssystematiek
passend bij de
samenwerking zoals geschetst
in de eerste twee thema’s van
het onderzoek

Écht samenwerken als collectief is het uitgangspunt binnen de nieuwe samenwerking. Ondanks dat 1 op 1
afspraken de nieuwe vorm worden om de samenwerking in vast te leggen, wordt de toegevoegde waarde van
het collectief erkend en gewaardeerd. Deze collectiviteit komt zowel tot uitdrukking bij de standaard
dienstverlening als bij de business partner in advisering.
Binnen de ontwikkelkant van de bedrijfsvoering is ook een sterke behoefte om samen te werken maar daarbij is
de individuele behoefte leidend. Verder zijn slagvaardigheid en eenvoudige sturing belangrijke elementen
waarlangs de samenwerking wordt vormgegeven. Tot slot is er het vertrouwen om het aanbod in de
dienstverlening door de gemeente

Een bekostigingssystematiek
passend bij de fase van de
nieuwe samenwerking

De overgang ‘as is’ maakt een transitiefase na de overgang noodzakelijk. Deze transitiefase wordt benut om
de samenwerking verder door te ontwikkelen zodat in de fase daarna, in de eindsituatie, de nieuwe
samenwerking stevig staat.

Moment van
overgang

Periode van
transitie

Eindsituatie
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Hoofdvarianten bekostigingssystematiek

In de kern zijn er drie denkbare vormen voor de
bekostigingssystematiek
Lump sum financiering

Bij lump sum wordt een vaste prijs voor een bepaald
pakket aan dienstverlening afgesproken. De totale
lasten van de dienstverlening vanuit Leiden aan de
drie deelnemende gemeenten worden bij deze
hoofdvariant éénmalig bepaald bij aanvang van de
dienstverlening en doorbelast aan de deelnemende
gemeenten, op basis van een overeen te komen
grondslag. Dit kan bijvoorbeeld het aantal
medewerkers of FTE van de organisatie zijn. Er vindt
geen verrekening achteraf plaats, alle partijen weten
op voorhand waar ze financieel aan toe zijn. De
werkelijke lasten worden door Leiden gedragen,
waarbij eventuele voor- en nadelen ten opzichte van
de doorbelasting aan de deelnemende gemeenten
voor rekening van Leiden zijn. Deze
financieringsvorm kent nauwelijks administratieve/
coördinatielast. Tevens kunnen binnen deze vorm
voor- en nadeelgemeenten als gevolg van de
omvorming van Servicepunt71 tot een
centrumregeling worden voorkomen. Wel vraagt het
om het vastleggen van het dienstenpakket dat tot de
lumpsum-systematiek behoort en wat daar buiten
valt.

Combinatievorm

Prijs maal hoeveelheid (P*Q)

Het is uiteraard ook mogelijk om
combinaties van lumpsum- en p*qfinanciering overeen te komen.
Bijvoorbeeld gerelateerd aan de
typen van dienstverlening en/ of
gerelateerd aan de mate waarin voor
alle deelnemende sprake is van
gebruik van hetzelfde
dienstenpakket. Een passende
grondslag kan worden bepaald op
basis van bijvoorbeeld de formatieve
omvang van de primaire processen
tussen de partnergemeenten, of op
basis van de algemene uitkering
gemeentefonds of op basis van de
omvang van de programmabegroting
van de betreffende gemeenten.
Inwoneraantallen lijken minder
relatie te hebben tot de mate waarin
gemeenten gebruik maken van
bedrijfsvoeringstaken

Bij prijs maal hoeveelheid betalen de
deelnemende gemeenten voor wat ze aan
bedrijfsvoeringsdienstverlening gebruiken. De
werkelijke lasten van de centrumgemeente
worden in deze variant per eenheid en op basis
van werkelijk gebruik door de deelnemende
gemeenten aan de deelnemende gemeenten
doorbelast. In dit geval staan de baten en
lasten voor betrokken partijen op voorhand niet
vast en kunnen deze lopende het boekjaar en
over de jaren heen fluctueren.
Wel zorgt het ervoor dat niet snel het sentiment
onder deelnemende gemeenten zal ontstaan
van ‘voor elkaar te betalen’. Bij een p*qfinanciering zal Leiden als risicodragende
gemeente voorwaarden stellen aan de
deelnemende gemeenten in termen van
minimale afname/ bandbreedtes en
waarborgen om eventuele over- en
ondercapaciteit (inhuur) af te dekken. Deze
financieringsvorm leidt ook tot administratieve
lasten.
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Nadere duiding hoofdvarianten

Voor- en nadelen per bekostigingssystematiek
P*Q (outputfinanciering)

Het bedrag uit de gemeentelijk jaarrekening van de deelnemende gemeenten,
die volgt uit de beëindiging van de GR Servicepunt71, wordt ingebracht als
bijdrage aan Leiden voor de dienstverlening die wordt afgenomen
(overeenkomstig de diensten/producten en kwaliteit bij Servicepunt71).

De diensten/producten die Leiden levert aan de deelnemende
gemeenten worden ‘geprijsd’ per eenheid. De deelnemende
gemeenten betalen naar rato van de werkelijk gebruik. Daarbij kan
een jaarlijkse minimale afname worden overeengekomen en/of kan
per stuk tot een prijsafspraak worden gekomen.

Sterkten

Zwakten

+

Eenvoudig: geen coördinatie/administratieve last

-

Beperkte mate van
kostenbewustzijn

+

Geen financiële verrassingen
voor deelnemende gemeenten
tussentijds en achteraf

-

Sentiment (of feit) kan ontstaan
dat men ‘voor de ander betaalt’

+

Er ontstaan als gevolg van de
overgang van GR Servicepunt71
naar de Centrumregeling geen
voor- en nadeelgemeenten in
financiële zin

-

De betaalde prijs kan afwijken van
de werkelijke lasten, in positieve
en negatieve zin

+

Krachtige verdeelsleutel (met
sterke relatie tussen kosten en
gebruik) zorgt voor rust en
vertrouwen rondom
samenwerking

-

Risico op ‘ongebreidelde vraag’
van deelnemende gemeenten aan
centrumgemeente: ‘zit toch in
overeenkomst cq. betalen we toch
voor’

+

Benadrukt karakter van
samenwerking (collegialiteit i.p.v.
zakelijk partnerschap) tussen
partnergemeenten

-

Indien lumpsum wordt bekostigd
met een andere grondslag dan
het bedrag uit de jaarrekening
ontstaan alsnog
herverdeeleffecten

Allerlei tussenvormen, met combinaties
van de genoemde voor- en nadelen

Lumpsum (input financiering)

Sterkten

Zwakten

+

Bevordert kostenbewustzijn
bij centrumgemeenten én
deelnemende gemeenten

-

Complex: veel coordinatieen administratieve last (en
mogelijk
verantwoordingslast voor
centrumgemeente)

+

Betalen naar werkelijk
gebruik, dus geen
sentimenten op ‘betalen
voor elkaar’

-

Risico’s op ‘continue’
discussie over prijsstelling
en urendoorbelasting

+

De betaalde prijs is
gebaseerd op de werkelijke
lasten

-

Potentieel ontstaan er bij
start van centrumconstructie
direct voor- en
nadeelgemeenten in
financiële zin

+

Zorgt voor balans tussen
vraag en aanbod

-

Onduidelijk kan zijn welke
componenten
centrumgemeenten
toerekent aan de kostprijs
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Bekostiging op het moment van overgang

Financiering van de huidige producten en diensten
De dienstverlening gaat over ‘as is’, d.w.z. de bestaande dienstverlening met bijbehorend financieel kader gaan over. De huidige
dienstverlening heeft betrekking op de standaard dienstverlening en de business partner in de advisering. Ontwikkeltaken maken op dit
moment geen onderdeel uit van de PDC. Het financieel kader ziet op de gerealiseerde bijdrage, dit is de reguliere bijdrage en ook het
meer- en maatwerk. Het bedrag uit de gemeentelijke jaarrekening van de deelnemende gemeenten, die volgt uit de beëindiging van de
GR Servicepunt71, wordt ingebracht als bijdrage aan Leiden voor de dienstverlening die wordt afgenomen (overeenkomstig de
diensten/producten en kwaliteit bij Servicepunt71).
Dit is een (vorm van) lumpsum financiering bij de aanvang van de nieuwe samenwerking waarover de afspraken in de
eerste DVO zijn vastgelegd. Doordat het bedrag gelijk is aan de bijdrage in de nieuwe situatie ontstaan geen voor- en
nadeelgemeenten; we gaan over met gesloten beurzen. Dit geeft invulling aan het kader dat gemeente(rade)n stellen: de
huidige bedrijfsvoeringsdienstverlening mag als gevolg van deze overgang niet duurder worden.
Deze bijdrage geldt voor het eerste jaar of het resterende jaar, afhankelijk van het moment van overgang. De bijdrage bij de start
vormt de referentie voor het toepassen van de bekostigingssystematiek gedurende de rest van de transitieperiode.

Vervangingskalender en impact ontwikkeling wetgeving
De bijdrage aan Servicepunt71 bestaat in de huidige situatie naast een bijdrage voor de reguliere dienstverlening uit bijdragen ten
behoeve van de vervanging van systemen en applicaties, en investeringen om aan wet- en regelgeving te blijven voldoen. Deze
projectmatige activiteiten worden incidenteel gefinancierd. Deze bijdrage fluctueert jaarlijks.
Bij de overgang naar de nieuwe situatie gaan ook de structurele en/of incidentele lasten mee die al worden voorzien, voortkomend uit de
vervanging van systemen en het implementeren van nieuwe wetgeving.
NB:Servicepunt71 stelt momenteel een meerjarige vervangingskalender op voor de IV. Op die manier ontstaat voor de gemeenten
meerjarig inzicht in de incidentele en structurele lasten die de vervanging van systemen en applicaties met zich meebrengt. (Tot nu toe
worden die steeds bepaald op het moment dat vervanging aan de orde is, en op dat moment van financiering voorzien.) De incidentele
aard van sommige investeringen is overigens in feite een structurele; het komt eens in de zoveel jaar voorbij. Bij voorkeur zouden we dus
inzichtelijk hebben wat de structurele investeringsopgave is.
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Bekostiging in de transitiefase

Afweging tussen lumpsum en P*Q bij de
standaard dienstverlening
Het belangrijkste kenmerk van de standaard dienstverlening die van belang is voor de keuze voor een bekostigingssystematiek is dat het gaat om
gestandaardiseerde dienstverlening. Dit type dienstverlening is operationeel van aard en in principe gelijk voor de diverse organisaties.
Algemene overwegingen
Het streven naar eenvoudige sturing, het voorkomen van financiële
verrassingen, en het benadrukken van échte samenwerking zijn de
genoemde voordelen van - en pleiten daarom voor - lumpsum financiering.
Deze sluiten aan bij de geschetste samenwerking zoals verwoord op p. 45.
Hoe werkt dit uit?

In hoeverre passen de karakteristieken van standaard dienstverlening bij
een lumpsum bekostigingssystematiek?
• De wens om collectief samen te werken komt het meest tot uitdrukking bij de
standaard dienstverlening. Dit type dienstverlening is in beginsel voor iedere
organisatie hetzelfde, dus echt standaard. Dit maakt het mogelijk om één
vast bedrag voor de dienstverlening af te spreken.

• De deelnemende gemeenten weten jaarlijks vooraf waar ze aan toe zijn
qua kostenniveau, type en aantal producten en diensten en het
kwaliteitsniveau (het kwaliteitsniveau ligt tenminste op het niveau van
Servicepunt71 liggen) De voorspelbaarheid wordt dus vergroot wat een
belangrijk aspect is binnen de nieuwe samenwerking.

• Een lumpsum financiering biedt de mogelijkheid om schommelingen
onderling op te kunnen vangen. Een van de benoemde risico’s daarbij is ‘het
sentiment van betalen voor de ander’. Op basis van de afgelopen jaren is de
verwachting dat de schommelingen tegen elkaar wegvallen. In de
vervolgopdracht kunnen we hier een analyse op maken.

• De lumpsumbekostiging is van belang om het uitgangspunt ‘echt
samenwerken’ te benadrukken. Er is weliswaar in juridische zin sprake
van een contractrelatie tussen deelnemende gemeente en
centrumgemeente, echter in ‘houding en gedrag’ is geen sprake van een
zuivere zakelijke relatie tussen deelnemende gemeente en
centrumgemeente, er is sprake van partnerschap tussen de vier
gemeenten.

• Een van de risico’s is een beperkt bewustzijn van kosten. Kostenbewustzijn
is in die situaties relevant waarin het gebruik van de dienstverlening
stuurbaar is. De standaard dienstverlening is in de meeste gevallen niet erg
beïnvloedbaar: Het aantal bezwaarschriften dat behandeld wordt, is
bijvoorbeeld nauwelijks beïnvloedbaar. En het gebruik van iv-voorzieningen
is vooral gerelateerd aan de omvang van de organisatie; het aantal
inkooptrajecten en facturen hangt vooral samen met de omvang van de
gemeentelijke begroting.

• Deze bekostigingssystematiek kent ook een fiscaal belang: het
benadrukken van ‘samenwerking’ is nodig om fiscaal compliant te zijn: het
helpt om mogelijke BTW- en Vpb-nadelen als gevolg van het juridische
construct te voorkomen. Een volledige p*q-bekostiging kan leiden tot het
benadrukken van een contractrelatie en ondernemerschap van Leiden,
met mogelijke negatieve fiscale gevolgen van dien.

• Een ander risico dat hiermee samenhangt is een ongebreidelde groei van de
vraag. Een voorwaarde voor een lumpsum bijdrage is dat deze een
grondslag nodig heeft zodat de bijdrage meegroeit of –krimpt met de
omvang van het gebruik van de bedrijfsvoeringsdienstverlening.
(bijvoorbeeld groei van de formatie).

• De lumpsum financiering is een eenvoudige systematiek met een
beperkte administratieve last. Dit stelt partijen beter in staat om focus te
hebben op de bedrijfsvoering zelf en meer slagvaardig te opereren .
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Bekostiging in de transitiefase

Keuze voor lumpsum bij de standaard
dienstverlening
Uitwerking van de bekostigingssystematiek voor standaard dienstverlening

Standaard dienstverlening via
lumpsum bekostiging
Alle producten/ diensten die vallen onder de
standaard dienstverlening worden gedurende de
transitiefase door de deelnemende gemeenten
bekostigd op basis van een lumpsumbekostiging aan
Leiden. De vier partijen maken vooraf met elkaar
afspraken over de wijze waarop het lumpsum bedrag
jaarlijks wordt bepaald. De afspraken hebben
betrekking op:
• De grondslag onder de lumpsumbekostiging. Deze
relateren we aan de omvang van het primaire
proces van de deelnemende gemeente (denk aan
formatie, medewerkers, omvang van de
gemeentelijke begroting of een mengvorm). Als de
omvang toe of afneemt, dan neemt ook het bedrag
van de lumpsum evenredig mee toe of af.
• Loon- en prijsindexering.
• Impact wettelijke ontwikkelingen en de
vervangingskalender
• Risico’s
Het bepalen van de grondslag voor de
lumpsumbekostiging wordt onderdeel van de
vervolgopdracht. Besluitvorming hierover vindt plaats
bij het nemen van het definitieve besluit tot overgang
door de vier deelnemende colleges.

• Randvoorwaarde is dat het pakket van standaard dienstverlening voor partijen zoveel
mogelijk gelijk is. Eventuele afwijkingen van de standaard kunnen worden opgelost met
meerwerkafspraken. Hierbij geldt in principe een P*Q afspraak. Al bestaande afwijkingen
worden in de vervolgopdracht in beeld gebracht en van een afspraak voorzien.
• Randvoorwaardelijk is daarnaast dat op het moment van overgang duidelijk is wat de
output is van de standaard dienstverlening, en wat niet. Daarbij vormt de huidige
dienstverlening het uitgangspunt (over ‘as is’).
• Schommelingen in het gebruik van de dienstverlening vangt Leiden op, en worden niet
meer jaarlijks verrekend zoals we nu wel doen bij het maken van de leveringsafspraken.
Potentiële baten en lasten van de lumpsumbekostiging zijn voor rekening en risico van de
centrumgemeente Leiden.
• Op de standaard dienstverlening is gedurende de transitiefase gedwongen winkelnering
van toepassing. Afbouwen van het gebruik van de betreffende producten/ diensten door
de deelnemende gemeenten van de centrumgemeente is mogelijk na deze periode.
Hierbij geldt een te bepalen fasering, met daarbij geldende opzegtermijnen en afspraken
over eventuele frictievergoedingen.
• De nieuwe vorm van samenwerking beoogt de sturing op de bedrijfsvoering te
vereenvoudigen. De verwachting is dat ‘door minder druk te zijn met elkaar’ dit ten goede
kan komen aan aandacht voor de bedrijfsvoering. Deze ‘aandacht voor de bedrijfsvoering’
komt tot uitdrukking in het verder verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Dit krijgt
gestalte door een werkwijze van ‘continu verbeteren’ te introduceren op basis van een
verbeteragenda. Hierover worden in de transitiefase geen aparte financiële afspraken
gemaakt.
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Bekostiging in de transitiefase

Afweging tussen lumpsum en P*Q bij de business
partner in de advisering
Een van de kenmerken van ‘businesspartner in de advisering’ is dat directe afstemming met het primaire proces nodig is. De wijze waarop de dienst
wordt ingevuld is deels afhankelijk van de organisatie en de vragen die spelen. De advisering is daardoor geen standaard dienst. Verder is van belang
dat voor de advisering een hoog kennisniveau vereist is en dat de advisering van grote toegevoegde waarde is voor het primaire proces.

Lumpsum financiering in relatie tot de kenmerken van advisering

P*Q financiering in relatie tot de kenmerken van advisering

•

•

•

Het verlagen van de kwetsbaarheid is een belangrijk uitgangspunt
bij het samenwerken in de advisering. De deelnemende
gemeenten hebben dan ook aangegeven veel belang te hechten
aan de continuïteit van de advisering. Dit maakt de
uitwisselbaarheid van adviseurs van belang. Dit pleit ervoor om de
advisering zo veel als mogelijk te standaardiseren. Bij het
toepassen van standaarden is een lumpsum financiering het meest
passend is.
Bij de adviestak is het tegelijkertijd van belang dat er enige
flexibiliteit bestaat in de uitvoering van de dienstverlening. Een
vaste standaard geeft het risico dat dit veel discussie oplevert over
wat nu precies wel en niet binnen de dienstverlening valt.

De benodigde afstemming met het primaire proces maakt dat er in
beginsel geen sprake is van standaard dienstverlening. Je kunt in
principe niet een dienst aanbieden die vervolgens één op één door
alle organisaties kan worden afgenomen. Dit pleit voor een
financiering waarin het primaire proces (in bepaalde mate) kan
sturen op de uitvoering. Bij lumpsum is dit beperkt het geval.
Daarbij streef je zoveel mogelijk hetzelfde dienstverleningspakket
na. Bij de p*q variant is dit geen vereiste. Risico hiervan is dat de
uitwisselbaarheid van adviseurs onder druk komt te staan en
daarmee het verlagen van de kwetsbaarheid als uitgangspunt bij de
samenwerking.

Algemeen
Algemeen

•

•

Het streven naar eenvoudige sturing, het voorkomen van financiële
verrassingen, en het benadrukken van échte samenwerking zijn de
genoemde voordelen van lumpsum financiering. Deze sluiten aan
bij de geschetste samenwerking zoals verwoord op p. 45.
Een kanttekening hierbij is dat binnen de lumpsum met name voor
de advisering een tijdsinvestering nodig zal zijn in het bespreken
van wat wel en niet in het ‘standaard adviespakket’ zit.

•

•

•

De deelnemende gemeenten kunnen sturen op de afname wat
meer flexibiliteit geeft. Voor de centrumgemeente is het dan wellicht
van belang om een minimale afname van de dienstverlening af te
spreken.
De vraag naar advisering is de afgelopen jaren gestegen. Een p*q
systematiek beteugelt op een natuurlijke manier deze vraag doordat
de afnemer op een directe manier de kosten krijgt toegerekend.
De betaalde prijs is gebaseerd op de werkelijke lasten. Dit is vooral
in de transitiefase van belang nu blijkt dat er veel onduidelijkheid is
over de adviestak, zowel qua kwaliteit als kwantiteit.
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Bekostiging in de transitiefase

Keuze voor lumpsum bekostiging bij de business
partner in advisering
Uitwerking van de bekostigingssystematiek voor de advisering
Advisering via lumpsum bekostiging
De wens is om de advisering via lumpsum te financieren, omdat
deze systematiek past bij de wijze waarop de regio wil
samenwerken. Het streven naar eenvoudige sturing, het
voorkomen van financiële verrassingen en het verlagen van de
kwetsbaarheid wegen zwaarder dan het creëren van meer
flexibiliteit en stuurbaarheid.

•

Randvoorwaardelijk is dat op het moment van overgang duidelijk is wat de
output is van de verschillende vormen van advisering, en wat niet. Daarbij
vormt de huidige dienstverlening het uitgangspunt (over ‘as is’).

•

De output van de advisering wordt in de transitiefase tegen het licht
gehouden. Deze exercitie maakt duidelijk hoe groot de overlap is in de
behoefte voor de advisering is. Dat hebben we nu nog niet goed in beeld.

•

Door in de transitieperiode aan te sluiten bij de huidige dienstverlening en
lumpsum als uitgangspunt te hanteren, ontstaat ruimte om te bepalen hoe
groot de overlap is in de behoefte voor de advisering is. En ontstaat een
gefundeerde afweging op welke onderdelen de overstap naar een P*Q
meer passend is.

•

In de transitiefase is het pakket van advisering voor partijen dus zoveel
mogelijk gelijk. Eventuele afwijkingen kunnen worden opgelost met meerof maatwerkafspraken. Hierbij geldt in principe een P*Q afspraak. Al
bestaande afwijkingen worden in de vervolgopdracht in beeld gebracht en
van een afspraak voorzien.

•

Op de advisering is gedurende de transitiefase gedwongen winkelnering
van toepassing. Afbouwen van het gebruik van de betreffende producten/
diensten door de deelnemende gemeenten van de centrumgemeente is
mogelijk na deze periode. Hierbij geldt een te bepalen fasering, met daarbij
geldende opzegtermijnen en afspraken over eventuele frictievergoedingen.

In de transitiefase wordt daarom, aansluitend bij de overgang ‘as
is’, ook bij de advisering gekozen voor een lumpsum bekostiging
waarbij de huidige afname als eerste grondslag wordt gebruikt.
De vier partijen maken vooraf met elkaar afspraken over de
wijze waarop het lumpsum bedrag jaarlijks wordt bepaald:
• De grondslag onder de lumpsumbekostiging. Deze relateren
we aan de omvang van het primaire proces van de
deelnemende gemeente.
• Loon- en prijsindexering
• Risico’s

Het bepalen van de grondslag voor de lumpsumbekostiging
wordt onderdeel van de vervolgopdracht. Besluitvorming
hierover vindt plaats bij het nemen van het definitieve besluit tot
overgang door de vier deelnemende colleges.
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Bekostiging in de transitiefase

Keuze voor P*Q bekostiging bij de business
partner in de ontwikkeling
Ontwikkeling van de bedrijfsvoering via P*Q bekostiging
Bij de ontwikkeling van de bedrijfsvoering is de strategische bedrijfsvoeringsagenda (SBVA) de leidraad waarlangs afspraken tot stand komen
in de nieuwe vorm van samenwerking.
Bij aanvang van de nieuwe vorm van samenwerking zal eerst een SBVA opgesteld moeten worden. Zoals bij het thema sturing &
samenwerking is bepaald, vloeien uit de SBVA projecten voort. Bij deelname aan projecten volgt financiering op basis van een
projectovereenkomst.
Deze wijze van financiering was al uitgewerkt binnen het thema sturing & samenwerking en start bij aanvang van de nieuwe vorm van
samenwerking.
Bij het thema sturing & samenwerking is bepaald dat de deelnemende gemeenten zelf bepalen of zij mee doen met projecten uit de
ontwikkelopgaven of niet. En dat het ook mogelijk moet zijn om op een later moment in te stappen. In de vervolgopdracht wordt bepaald welke
nadere financiële voorwaarden hierbij gelden. De voorwaarden die gesteld worden, dienen passend te zijn zowel voor de situatie waarin
deelnemende gemeenten direct mee doen met een ontwikkelopgave als in de situatie dat pas later wordt ingestapt.
In de periode van transitie doen we ervaring op met de werkwijze van de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Aan het eind van de
transitieperiode wordt bepaald of deze werkwijze en de financiële afspraken aanvulling behoeven, zie paragraaf 6.6.
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Bekostiging in de eindsituatie

Evaluatie van de transitiefase als basis voor
aanpassingen
Aan het eind van de transitiefase zullen de partnergemeenten met elkaar evalueren hoe de DVO de afgelopen jaren heeft gewerkt. De evaluatie betreft de
gezamenlijke spelgels, de dienstverlening en het financiële afsprakenkader. De belangrijkste grondslag voor het gesprek is de geschetste samenwerking uit
het thema sturing en samenwerking: Zitten we op de goede weg om te komen tot de versterkte samenwerking?
Evaluatie
In de transitiefase is het voorbereidend werk gedaan om toe te werken naar de beoogde
eindsituatie. De situatie waarin de samenwerking is versterkt, maar ook de situatie waarin de
partnergemeenten tevreden zijn over de kwaliteit van de dienstverlening. Het is goed
voorstelbaar dat het resultaat van de samenwerking bepalend zal zijn voor de te maken
vervolgkeuzes die iets zeggen over de mate van flexibiliteit.
Flexibiliteit
De overgang ‘as is’ vraagt vooral om continuïteit. Na de overgang is een eerste periode nodig
om te werken aan het neerzetten van de nieuwe vorm van samenwerking. Tegelijkertijd is het
voor de deelnemende gemeenten van belang al in de transitiefase voldoende ruimte te
ervaren voor het maken van eigen keuzes. Dit is in de transitiefase vooral verwerkt bij het type
dienstverlening business partner in ontwikkeling. Daar kunnen de partners zelf bepalen om al
dan niet mee te doen met ontwikkelingen die zijn vervat in tijdelijke opgaven.
De deelnemende gemeenten hebben uitgesproken dat ze na de eerste periode behoefte
hebben aan meer flexibiliteit. Dit komt in ieder geval tot uitdrukking in de afspraak dat de eis
van verplichte winkelnering in de eindsituatie wordt losgelaten. (waarover is afgesproken dat
hier zeer terughoudend mee om wordt gegaan). De mate waarin flexibiliteit noodzakelijk wordt
geacht zal afhangen van de tevredenheid over de dienstverlening.
Business partner in advisering
De output van de advisering wordt in de transitiefase tegen het licht gehouden. Deze exercitie
maakt duidelijk hoe groot de overlap is in de behoefte voor de advisering. Er kan dan een
gefundeerde afweging op welke onderdelen de overstap naar een P*Q meer passend is.
Eventuele aanpassingen worden in de bekostigingssystematiek voor de eindsituatie verwerkt.

Business partner in de ontwikkeling van de
bedrijfsvoering
Vanaf het moment van overgang zal worden gewerkt met een
strategische bedrijfsvoeringsagenda. De partners bepalen
hierbij zelf of zij mee doen met opgaven of niet. Het is goed
denkbaar dat deze opgaven leiden tot een nieuw aanbod in de
standaarddienstverlening. In de periode van de eerste DVO
maken deze diensten geen onderdeel uit van het pakket van
standaarddienstverlening. Dit pakket is immers gelijk
gehouden aan de dienstverlening zoals die geldt bij het
moment van overgang.
Na de transitiefase is het moment om hierover afspraken te
maken. Een voorbeeld hiervan is dat het project vitaliteit leidt
tot jaarlijkse acties om de vitaliteit van de medewerkers op peil
te houden. Deze aanvullende dienstverlening kan geen
onderdeel uitmaken van de standaard dienstverlening. Deze is
immers standaard en collectief. Een oplossing zou zijn om in
de eindsituatie, naast de standaard dienstverlening, een
pluspakket aan te bieden. Deze valt niet onder de
afgesproken lumpsum en er moeten daarom aparte financiële
afspraken over worden gemaakt. Hierbij is van belang dat de
flexibiliteit die is geborgd binnen de ontwikkeltak van de
bedrijfsvoering ook wordt doorvertaald in het eventuele
pluspakket dat ontstaat.
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Financiën

Samenvatting en conclusies
Moment van overgang
Het totale pakket van dienstverlening gaat
op het moment van overgang over ‘as is’
met een lumpsum financiering. Het bedrag
uit de gemeentelijke jaarrekening van de
deelnemende gemeenten, die volgt uit de
beëindiging van de GR Servicepunt71,
wordt ingebracht als bijdrage aan Leiden
voor de bedrijfsvoeringsdienstverlening
(overeenkomstig de diensten/producten en
kwaliteit bij Servicepunt71).
Dit geeft invulling aan het kader dat
gemeente(rade)n stellen: de huidige
bedrijfsvoeringsdienstverlening mag als
gevolg van de overgang niet duurder
worden.

Transitiefase
Alle producten/diensten die vallen onder de ‘standaard
dienstverlening’ en ‘business partner in de advisering’
worden gedurende de transitiefase door de
deelnemende gemeenten bekostigd op basis van een
lumpsumbekostiging aan Leiden. De keus voor
lumpsum financiering is gebaseerd op het streven
naar eenvoudige sturing, het voorkomen van
financiële verrassingen, en het benadrukken van échte
samenwerking.
De transitiefase wordt gebruikt om te bepalen op
welke onderdelen van ‘business partner in advisering’
een financiering op basis van P*Q meer passend is.
Dit betekent dat de bijdrage van de deelnemende
gemeenten tot het eind van de transitiefase, bekend is
(krimp of groei daargelaten). Hierdoor ontstaat een
meerjarig financieel beeld (gedurende twee tot drie
jaar). Dit komt tegemoet aan de gewenste
voorspelbaarheid van de kosten.

Dienstverlening ten behoeve van de ontwikkeling in de
bedrijfsvoering verloopt via projectovereenkomsten.
De bekostiging van deze projecten wordt in de
projectovereenkomsten bepaald.

Eindsituatie
In de transitiefase is het voorbereidend werk
gedaan om toe te werken naar de beoogde
eindsituatie, de situatie waarin de
samenwerking is versterkt. Het is goed
voorstelbaar dat de samenwerking er na de
transitiefase anders uit komt te zien. Van een
aantal elementen is reeds uitgesproken dat
de beoogde eindsituatie anders is in de
eindsituatie dan in de transitiefase. Er is na de
transitiefase in ieder geval meer behoefte aan
flexibiliteit waardoor de verplichte
winkelnering in de eindsituatie als hard
uitgangspunt zal komen te vervallen. Partijen
hebben echter wel uitgesproken hier
terughoudend mee om te gaan. Juist de
bundeling van de bedrijfsvoering biedt immers
toegevoegde waarde.
Als in die latere jaren sprake is van voordelen
als gevolg van efficiënter werken, zullen die
voordelen - ook in financiële zin - alle partners
toekomen, vertaald in een betere prijskwaliteitverhouding.

Eventuele efficiencyvoordelen komen ten gunste van
het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
ten gunste van álle deelnemers.
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Deel IV – Analyse

Analyse van het model
ten opzichte van de
doelstellingen
De nieuwe samenwerking is op basis van de volgende thema’s uitgewerkt:
• Governance en zeggenschap
• Sturing en samenwerking
• Financiën
Nu is het mogelijk om de balans op te maken. Dit doen we op basis van de
doelstellingen en meetcriteria die bij de start van het onderzoek zijn
geformuleerd.
De analyse start met een terugblik op de drie thema’s en geeft aan hoe de
inrichting van het nieuwe model er na het maken van deze keuzes op
hoofdlijnen uit komt te zien.

Daarna volgt de analyse: aan de hand van 12 criteria wordt het
geschetste model afgezet tegen de doelstellingen die met een andere vorm
van samenwerking worden beoogd.
Uit deze analyse volgen de conclusies waarmee in het volgende deel van het
rapport de onderzoeksvraag wordt beantwoord.

Hoofdlijn van de gekozen inrichting van het
beoogde model (1)
Welke keuzes zijn gedurende het onderzoek gemaakt, hoe hangen deze samen en wat betekenen deze keuzes?

Governance & zeggenschap

Sturing & samenwerking (1)

De centrumregeling als juridisch construct
In de beoogde vorm van samenwerking verzorgt Leiden de
bedrijfsvoering voor de vier gemeenten van de Leidse regio. In lijn
met het geschetste model is als juridisch construct gekozen voor
het inrichten van een centrumregeling. Dit betekent dat Leiden de
centrumgemeente wordt die de bedrijfsvoering uitvoert voor de
deelnemende gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en
Zoeterwoude. Met dit model wordt de samenwerking
teruggebracht tot de kern, vier gemeenten die gezamenlijke doelen
willen bereiken, zonder een derde partij die de samenwerking
vertegenwoordigt. De keus voor een centrumregeling benadrukt de
wens en behoefte van de partnergemeenten om samen te werken.
Daarnaast levert de centrumregeling waarborgen ten aanzien van
de rechtmatigheid.

Gezamenlijke spelregels, individuele afspraken
Uit de keus voor de centrumregeling volgt dat een dienstverleningsovereenkomst
(DVO) tussen centrumgemeente en deelnemende gemeente (1 op 1) wordt
vastgelegd, waarin gezamenlijke afspraken staan en waarmee de deelnemende
gemeenten kunnen sturen op hun vraag. Kenmerkend voordeel van het hebben
van individuele DVO’s is dat er meer flexibiliteit ontstaat dan bij één generieke
DVO.
Zo ontstaat er binnen de DVO’s ruimte voor het maken van eigen keuzes en doet
het recht aan de couleur lokale van de gemeenten.

Geen tussenmodel, wel een transitieperiode na een overgang
‘as is’
Het beoogde tussenmodel, waarbij het huidige juridische construct
in stand blijft, maar het collectief opdrachtgeverschap bij Leiden
wordt belegd, is geanalyseerd. Dit bleek geen logische stap in de
goede richting te zijn. Om toch op relatief korte termijn de
knelpunten weg te kunnen nemen is gedurende het onderzoek
daarom het uitgangspunt gehanteerd dat de overgang ‘as is’ wordt
vormgegeven. Dit betekent dat er na het moment van overgang
een transitiefase begint waarin de doorontwikkeling van de
beoogde samenwerking wordt vormgegeven. Na deze transitiefase
van 2 tot 3 jaar wordt verwacht dat de samenwerking staat zoals
die nu gedurende het onderzoek is geschetst.

Centrale sturing op de bedrijfsvoeringsfunctie
In het neerzetten van de nieuwe samenwerking heeft de behoefte aan
gezamenlijkheid de boventoon gevoerd. De keuze voor gezamenlijkheid kan de
gewenste slagvaardigheid in de weg staan. Dit heeft geleid tot de keus om de
centrumgemeente zoveel mogelijk het voortouw te laten nemen zodat niet steeds
naar consensus gezocht hoeft te worden. Daarbij is voor de slagvaardigheid van
de centrumgemeente van belang dat de te maken spelregels met de
deelnemende gemeenten zoveel als mogelijk gelijkluidend zijn.
In de rolneming binnen de centrumregeling is afgesproken dat de deelnemende
gemeenten de centrumgemeente in de positie brengen om als eigenaar de
bedrijfsvoering goed op te tuigen – zowel voor zichzelf als voor de deelnemende
gemeenten. Zij doen dit door het bepalen van het dienstverleningsaanbod zoveel
mogelijk los te laten. Zij sturen (met elkaar) vooral op hun vraag via de DVO; het
aansturen van de bedrijfsvoeringsfunctie wordt overgelaten aan Leiden.
Er is vertrouwen dat Leiden de rol als centrumgemeente goed kan en zal vervullen
door op een proactieve manier de wensen en behoeften van de deelnemende
gemeenten op te halen en mee te nemen in de (keuzes binnen de) uitvoering.
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Hoofdlijn van de gekozen inrichting van het
beoogde model (2)
Sturing & samenwerking (2)
Wijze van samenwerken afhankelijk van het type dienstverlening
In het dienstverleningsaanbod worden drie typen dienstverlening
onderscheiden: standaard dienstverlening, businesspartner in advisering,
en businesspartner in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering.
Business partner in ontwikkeling: de centrumgemeente trekt de kar,
flexibiliteit voor de deelnemende gemeenten om mee te doen
De ‘business partner in ontwikkeling’ is een vorm van dienstverlening die is
geïntroduceerd om tegemoet te komen aan het verschil in tempo en
ambitie van de gemeenten. Er is op dit onderdeel sprake van grote
keuzevrijheid in het al dan niet meedoen aan nieuwe opgaven. Het gaat
hierbij om tijdelijke opgaven die voortvloeien uit een nog op te stellen
strategische bedrijfsvoeringsagenda. De centrumgemeente neemt hierin
het voortouw; deelnemende gemeenten kunnen meedoen met
afzonderlijke opgaven uit deze agenda, maar zijn daar niet toe verplicht.
Standaard dienstverlening: streven naar gelijke dienstverlening voor
efficiënte processen
Standaard dienstverlening heeft als kenmerken dat er sprake is van hoog
volume, transactioneel/operationeel proces. De standaard dienstverlening
heeft dan ook weinig onderscheidend vermogen; geoptimaliseerde
efficiënte processen op de schaal van de regio bieden meer waarde dan
op maat gemaakte processen per gemeente. Slagvaardigheid, continuïteit
en voorspelbaarheid zijn dan ook de belangrijkste graadmeters geweest
waarop de partners hun keuzes bij de inrichting van standaard
dienstverlening hebben gebaseerd. Dit betekent dat gestreefd wordt naar
harmonisatie en standaardisatie; een zelfde dienstenpakket voor de
partnergemeenten.
Business partner in advisering: uit oogpunt van continuïteit zoveel
mogelijk vergelijkbare dienstverlening; differentiatie als dat écht
meerwaarde heeft
Advisering heeft als kenmerken dat het kennisintensief is en tot stand komt
in directe afstemming met het gemeentelijke proces. Er is kennis nodig van
de specifieke context en het kent relatief een laag volume.

Ook voor de advisering bleek de behoefte aan continuïteit (en dus het
verlagen van de kwetsbaarheid) van doorslaggevende betekenis voor de
te maken keuzes. De partners hebben nog geen volledig helder beeld
waar de behoeften overlappen, en waar differentiatie nodig is. Er wordt
gezorgd voor ruimte voor differentiatie als blijkt dat het grote meerwaarde
heeft om het voor een bepaalde gemeente anders te organiseren. Deze
specifieke afspraken krijgen een plaats in de DVO. Voor de advisering
geldt zodoende dat als er weinig onderscheidend vermogen is in de
dienstverlening wordt gekozen voor continuïteit en optimalisatie, net als bij
de standaard dienstverlening. Als er wel sprake is van een stevig
onderscheidend vermogen dan wordt gekozen voor differentiatie en is er
sprake van flexibiliteit.
De dienstverlening op het gebied van advisering start bij aanvang zoals
die nu is ingericht, en de transitiefase wordt gebruikt om de overlap in de
behoeften te onderscheiden van de specifieke.

Financiën
Lumpsum financiering benadrukt échte samenwerking en zorgt voor
eenvoud
De bekostiging van de dienstverlening kent de volgende uitgangspunten:
Zowel standaard dienstverlening als businesspartner in advisering zijn
gebaseerd op een lumpsum bijdrage. De keus voor lumpsum financiering
is gebaseerd op het streven naar eenvoudige sturing, het voorkomen van
financiële verrassingen, en het benadrukken van échte samenwerking. In
de transitiefase bepalen we waar de behoeften van gemeenten op het
gebied van advisering overlappen, en waar gemeenten specifieke
behoeften hebben. De uitkomst daarvan laat zien of (op onderdelen) een
systematiek van P*Q meer passend is. De financiering van de
ontwikkeling van de bedrijfsvoering is op basis van deelname aan
opgaven. Bij deelname wordt een projectovereenkomst gesloten met
bijbehorende financiering.
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Doelstellingen en meetcriteria
Aanpak van de analyse
Bij de start van het onderzoek is in kaart gebracht wat de regio wil bereiken en wat dat nu in de weg staat. Op basis van deze analyse zijn 12
meetcriteria opgesteld. Het beoogde model zoals dat gedurende het onderzoek is ingericht wordt langs de meetcriteria gelegd en daarmee wordt de
onderzoeksvraag beantwoord. Deze criteria worden in dit hoofdstuk stuk voor stuk geanalyseerd. Hoe ziet het nieuwe model eruit en wat betekent dat
voor ieder criterium.
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Analyse op de 3K’s
In hoeverre blijft met de nieuwe vorm van
samenwerken ‘het goede’ behouden?
Verlagen van kwetsbaarheid, verhogen van
kwaliteit en delen van kosten.

Verminderen van de kwetsbaarheid en
verhogen van de kwaliteit
Toelichting
Het bundelen van kennis en capaciteit leidt ertoe
dat meer collega’s vergelijkbare taken binnen de
bedrijfsvoering uitvoeren. Zij kunnen elkaar
gemakkelijker vervangen. Door kennis en
capaciteit te bundelen, ontstaat daarnaast ruimte
voor het delen en uitbouwen van expertise op de
verschillende vakdisciplines. Dit biedt
mogelijkheden om de (inhoudelijke) kwaliteit van
de bedrijfsvoeringsdienstverlening te verhogen.
Bovendien maakt het specialiseren mogelijk. Ook
dat komt de kwaliteit van de dienstverlening ten
goede.
Dit willen de partnerorganisaties bij een nieuwe
vorm van samenwerking behouden.
Criterium: Het onderzoek gaat na of met de
nieuwe vorm van samenwerking de bereikte
doelstellingen op het gebied van kwetsbaarheid
en kwaliteit behouden blijven. En bij voorkeur
nog beter bereikt kunnen worden.

Analyse
Het beoogde model om de bedrijfsvoeringsfunctie bij Leiden onder te brengen, is een keus om de
bedrijfsvoering gebundeld te houden. De inbedding in Leiden versterkt deze bundeling door toevoeging
van strategische kennis die binnen Leiden aanwezig is en de positie van Leiden binnen een aantal
landelijke netwerken. De mogelijkheid om de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verhogen
door gezamenlijk kennis op te bouwen en te specialiseren wordt zodoende vergroot. Verder ontstaat door
het nieuwe model meer tijd en ruimte voor de dienstverlening doordat de knelpunten die voortvloeien uit
de huidige samenwerking worden weggenomen. Ook dit komt de kwaliteit ten goede, zie hierover p. 64-71
Voor de deelnemende gemeenten (met een kleinere organisatieomvang) geldt het behoud van het
verminderen van de kwetsbaarheid en de mogelijkheid om de kwaliteit te verhogen in hogere mate dan
voor de centrumgemeente (die een grotere organisatieomvang kent).
Bij het maken van de keuzes rondom sturing & samenwerking is vooral gekozen voor continuïteit, en
daarmee voor het blijvend verminderen van de kwetsbaarheid: Differentiatie is echter mogelijk als het
grote meerwaarde heeft om het voor een bepaalde gemeente anders te organiseren. Zo zorgen we
ervoor dat continuïteit voorop staat maar dat vooral wordt bezien welke keuzes leiden tot de hoogste
toegevoegde waarde.
Bovenop het behoud van de mogelijkheid om de kwaliteit te verhogen door kennisdeling en specialisatie
verwachten we een kwaliteitsimpuls door het vereenvoudigen van de sturing en het versterken van de
verbinding tussen gemeentelijke processen en de bedrijfsvoering, zie ook bij ‘knelpunten wegnemen’
onder ‘slagkracht in het regulier werk’ en ‘nabijheid: aansluiting tussen bedrijfsvoering en gemeentelijk
proces’.
Kwetsbaarheid
In de huidige situatie is de onderlinge vervanging van bijvoorbeeld financieel adviseurs beperkt mogelijk;
dit maakt dat niet bij alle vormen van dienstverlening ook daadwerkelijk minder kwetsbaarheid wordt
ervaren. De gemaakte keuzes op het gebied van sturing & samenwerking scheppen de randvoorwaarden
om dit beter in te regelen, maar vraagt ten opzichte van nu een andere vorm van intern organiseren. Dit is
een ontwikkelvraagstuk voor de transitieperiode.
Kwaliteit
Alle partnergemeenten zien de voordelen van het bundelen van kennis en de mogelijkheid van
specialiseren. De deelnemende gemeenten vragen daarnaast aandacht voor het leveren van ‘passende’
kwaliteit. De maat van de organisaties van Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude vraagt in een aantal
gevallen om diensten die afwijken van de diensten voor de organisatie van Leiden.
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Delen van de kosten
Toelichting
Afgezet tegen de situatie dat de afzonderlijke gemeenten hun
bedrijfsvoering zelf organiseren, levert samenwerking de
mogelijkheid op om vaste kosten te delen, en investeringen samen
te doen. Bij de start van Servicepunt71 is als doelstelling het
verlagen van de kosten benoemd. De formulering ‘het delen van
kosten’ doet recht aan de ervaring van de afgelopen jaren:
samenwerking levert het voordeel dat gezamenlijke kosten gedeeld
kunnen worden en daardoor lager uitvallen, maar is realistisch over
de ontwikkeling van het kostenniveau in absolute zin. Het kunnen
delen van kosten willen de partnerorganisaties behouden.
Criterium: Het onderzoek gaat na of met de nieuwe vorm van
samenwerking de mogelijkheid tot het delen van kosten behouden
blijft. En bij voorkeur dat het delen van kosten op een meer zakelijke
en beter navolgbare manier kan gebeuren.

Analyse
Het beoogde model om de bedrijfsvoeringsfunctie bij Leiden onder te
brengen, is een keus om de bedrijfsvoering gebundeld te houden. Dit
biedt net als in de huidige situatie de mogelijkheid om vaste kosten en
investeringskosten gezamenlijk te dragen. Waar één (kleinere) gemeente
een specialistische functie bijvoorbeeld niet kan betalen, kun je het samen
wel.
In de ontwikkeling van de bedrijfsvoering hebben de partners de keus
gemaakt dat Leiden een strategische bedrijfsvoeringsagenda ontwikkelt,
waarbij er keuzevrijheid is voor Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude
om al dan niet mee te doen met de bijbehorende projecten. Op dit punt is
voor Leiden de mogelijkheid om kosten te delen beperkter dan nu.
De bedrijfsvoering heeft te maken met toenemende eisen op het gebied
van bijvoorbeeld rechtmatigheid, maar vooral ook de ontwikkelingen op
het vlak van informatievoorziening, en de bijbehorende veiligheidseisen.
Bovendien is in de huidige situatie sprake van financiële knelpunten, die
vooralsnog incidenteel zijn opgelost.
Dit maakt dat de bedrijfsvoering en daarmee ook de nieuwe
samenwerking onder financiële druk staat.
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In hoeverre blijft het goede behouden?

Delen van de kosten
Op basis van de analyse kan geconcludeerd worden dat het goede uit de huidige samenwerking minimaal kan
worden behouden, en naar verwachting verbetert. De drie K’s voeren, zeker bij de keuzes voor de standaard
dienstverlening en advisering, de boventoon.
In hoeverre de drie K’s daadwerkelijk worden ‘geoogst’ is wel in sterke mate afhankelijk van de manier waarop de
bedrijfsvoering wordt georganiseerd, ook binnen de centrumregeling. Verlaging van de kwetsbaarheid is bij de
advisering immers geen gegeven. Het werken met vaste adviseurs bijvoorbeeld kan in het gedrang komen met het
verlagen van de kwetsbaarheid. Deze uitgangspunten verdienen zodoende een plek in de inbedding van de
bedrijfsvoering in Leiden.
Ook is de huidige context van de bedrijfsvoering van belang. Waar bij de start van Servicepunt71 nog uit werd
gegaan van het verlagen van de kosten van de bedrijfsvoering kan nu hoogstens nog gesproken worden van het
realiseren van minder meerkosten. Door effectief met elkaar samen te werken worden de toenemende kosten
enigszins ingedamd. Maar voorlopig zal de verdergaande digitalisering en de toename in het aantal complexe
opgaven zorgen voor hogere kosten in de bedrijfsvoering, maar ook tot een hogere toegevoegde waarde voor de
gemeentelijke processen. Met elkaar samenwerken om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is niet
alleen financieel aantrekkelijk maar ook noodzakelijk. Veel (kleinere) gemeenten zijn niet langer in staat om deze
vorm van bedrijfsvoering zelf te organiseren. Samenwerken, zowel in de regio als landelijk, is dan ook de
aangewezen manier om zelfstandig te blijven.
Conclusie
Het beoogde model heeft alle elementen in zich om de doelstellingen die met de oprichting van Servicepunt71 zijn
gerealiseerd, blijvend te behouden. Daarnaast wordt een kwaliteitsimpuls verwacht door de bundeling van de
huidige bedrijfsvoeringscapaciteit met de strategische kennis die binnen Leiden aanwezig is en de positie van
Leiden binnen een aantal landelijke netwerken. In de huidige situatie zien we dat nog niet alle vruchten van de
samenwerking optimaal worden geplukt, met name op het gebied van kwetsbaarheid in advisering. Door
‘gezamenlijkheid’ bij de inrichting van het model als waarde voorop te stellen, is de randvoorwaarde gecreëerd om
een verdere verlaging van kwetsbaarheid in te kunnen vullen.
Het blijvend kunnen delen van de kosten blijft behouden. Tegelijkertijd zien we dat de kosten met name als gevolg
van de ontwikkeling van (veilige) informatievoorziening toenemen. Het beeld kan daardoor ontstaan dat de
dienstverlening door de centrumgemeente duurder wordt. Dit kan de samenwerking onder druk zetten, terwijl
samenwerking een randvoorwaarde is om de opgaven te kunnen realiseren en de toenemende kosten te delen.
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Analyse op de
knelpunten
In hoeverre neemt de nieuwe vorm van
samenwerken de huidige knelpunten weg?

Slagvaardige afstemming en besluitvorming
Toelichting
Omdat de gemeenten ongelijk zijn lukt
het in de huidige situatie niet goed om
de rol van collectief opdrachtgever in
te vullen en eenduidige opdrachten
aan Servicepunt71 te verstrekken.
Dit leidt ertoe dat bij voortduring
consensus moet worden bereikt over
te nemen beslissingen met
bijpassende overlegcultuur.
De doorlooptijd van beslissingen over
de ontwikkeling van de bedrijfsvoering
is daardoor lang en de ontwikkeling
van de bedrijfsvoering verloopt
daardoor traag.
Criterium: Het onderzoek meet in
hoeverre de beoogde koers leidt tot
slagvaardiger afstemming en
besluitvorming door na te gaan of bij
de gekozen inrichting van het model
minder continue afstemming en
zoeken naar consensus nodig is.

Analyse
Het nieuwe model maakt besluitvorming eenvoudiger. In de eerste plaats omdat op alle drie de typen dienstverlening de
centrumgemeente de kartrekker wordt, die na consultatie van de partners richting geeft aan de uitvoering. Bij de ontwikkelkant van
de bedrijfsvoering wordt daarnaast aan de deelnemende gemeenten keuzevrijheid geboden; deelnemende gemeenten bepalen zelf
of ze meedoen aan nieuwe opgaven of niet. Bij de advisering is het tot op zekere hoogte mogelijk om te kunnen differentiëren als dat
van toegevoegde waarde is voor desbetreffende gemeente.
Rolneming
Uit de keus voor de centrumregeling volgt dat er één eigenaar van de bedrijfsvoering is. Bij de uitwerking van de sturing en
samenwerking is dit bevestigd door in de rolnerming ervoor te kiezen om het sturen op het dienstverleningsaanbod centraal bij de
centrumgemeente te beleggen.

Centrumgemeente
Voor de centrumgemeente betekent dit een verandering van ‘met drie anderen sturen’, naar centrale sturing vanuit de
centrumgemeente op het dienstverleningsaanbod. Dit doet recht aan de evident grotere omvang van de organisatie en is passend bij
de verantwoordelijkheid voor de aansturing van de bedrijfsvoeringsfunctie die voortvloeit uit de centrumregeling. Het oog hebben
voor en het ophalen van de wensen en behoeften van de deelnemende gemeenten is onlosmakelijk verbonden met deze
verantwoordelijkheid en kent ook een risico. De verwachtingen kunnen immers uiteen gaan lopen met als beeldvorming dat ‘Leiden
niet goed voor de buren zorgt’. Noblesse oblige.
Deelnemende gemeenten
Voor de deelnemende gemeenten verandert ‘meesturen als één van de vier’ op het dienstverleningsaanbod naar het meegeven van
wensen en behoeften aan de centrumgemeente. Daarnaast sturen de deelnemende gemeenten op hun vraag middels de DVO, dus
op de hieruit voortvloeiende dienstverleningsafspraken. In de gesprekken merken we dat de gekozen rolneming en formele
rolwijziging bij de deelnemende gemeenten tot ‘dubbele gevoelens’ leidt: enerzijds wordt de noodzaak gezien om de
centrumgemeente in positie te brengen om de gewenste slagvaardigheid te bereiken; anderzijds voelt de wijziging om niet meer als
één van de vier mee te sturen als verlies, ten opzichte van de huidige situatie. Het gevoel van verlies kan alleen worden
weggenomen als er vertrouwen is dat de centrumgemeente een dienstverleningsaanbod doet dat ‘goed is voor vier’.
Keuzevrijheid
Businesspartner in de ontwikkeling: de deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid om ‘in te tekenen’ op onderdelen van de
strategische bedrijfsvoeringsagenda, maar zijn daartoe niet verplicht. Consensus is zodoende niet het uitgangspunt. Dit betekent dat
Leiden zorgdraagt voor het formuleren van de opdracht, Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest hebben de keuzevrijheid om hierin
mee te doen of niet. Verder wordt beoogd de doorlooptijd van projecten in te korten door kaders voor het project aan de voorkant te
bepalen. Randvoorwaarde voor success hierbij is dat de kaders tussentijds niet worden gewijzigd of ter discussie worden gesteld.
Deelnemende gemeenten moeten daarom zorgdragen voor draagvlak en informatievoorziening binnen de eigen organisatie.
Differentiëren binnen de advisering
Businesspartner in de advisering: In (de doorontwikkeling van) de adviesfunctie is afgesproken dat gemeenten eigen
kwaliteitscriteria kunnen inbrengen maar er wordt hierbij wel gestreefd naar een zo groot mogelijk overlap in de
adviesdienstverlening. Het borgen van de uitwisselbaarheid van de adviseurs is noodzakelijk voor de continuïteit van de
dienstverlening.
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Slagkracht reguliere bedrijfsvoering
Toelichting
Omdat gemeenten ongelijk zijn lukt het in de huidige situatie niet goed
om de rol van collectief opdrachtgever in te vullen en eenduidige
opdrachten aan Servicepunt71 te verstrekken.
Dit leidt ertoe dat bij voortduring consensus moet worden bereikt over te
nemen beslissingen met bijpassende overlegcultuur.
Servicepunt71 heeft als opdrachtnemer een grote rol in het voorbereiden
van de beslissingen en bijbehorende overleggen. Het samenwerken
tussen de vier eigenaren wordt daarmee voor een groot deel
gefaciliteerd door Serivcepunt71 en vormt een zware belasting voor het
management.
De moeizame samenwerking ziet vaak op de ontwikkelkant van de
bedrijfsvoering. Daar gaat op dit moment dan ook veel energie naar toe.
Dit gaat ten koste van de aandacht voor en sturing op de reguliere
dienstverlening.
Een bijkomend knelpunt is dat het in stand houden van de organisatie
van Servicepunt71 in de huidige situatie vraagt om het draaien van een
eigenstandige P&C cyclus, die bovendien als verbonden partij binnen de
gemeenten om bestuurlijke afstemming vraagt. De ambtelijke capaciteit
die hiermee gemoeid is, komt nu niet ten goede aan
bedrijfsvoeringsdienstverlening.
Criterium: Het onderzoek meet in hoeverre de beoogde koers leidt tot
meer slagkracht in het reguliere werk door na te gaan of de gekozen
inrichting van het model leidt tot evenredige aandacht en sturing op de
reguliere dienstverlening. Daarnaast moet het nieuwe model de
samenwerking vergemakkelijken waardoor partijen ‘minder druk zijn met
elkaar’. Zodat er ruimte ontstaat om ‘vooral druk te zijn met de
bedrijfsvoeringsdienstverlening’.

Analyse
Het indelen van de bedrijfsvoering in drie typen dienstverlening is als eerste helpend bij
het verdelen van de aandacht. De reguliere bedrijfsvoering vormt de ruggengraat van
de dienstverlening en dat wordt ook als zodanig erkend. Verder worden aparte
afstemmings- en rapportagemomenten ingeregeld puur ten behoeve van de standaard
dienstverlening. Hiermee ontstaat een passende mate van aandacht voor dit onderdeel
van de bedrijfsvoering .
In de nieuwe situatie is de meerjarige strategische agenda de leidraad voor de
afstemming en besluitvorming over de ontwikkeling van de bedrijfsvoering, waarbij
Leiden als centrumgemeente optreedt als trekker. Daar waar het management van
Servicepunt71 in de huidige situatie per thema de gesprekken en beslissingen
voorbereidt, vindt afstemming in de geschetste nieuwe situatie een à twee keer per
jaar plaats. De benodigde inspanningen voor afstemming en besluitvorming op
strategisch niveau over ontwikkelvraagstukken worden dus kleiner. De tijd die hierdoor
vrijkomt, kan worden benut voor (de verbeteragenda ten behoeve van) de reguliere
dienstverlening. Daarbij is het niet langer nodig om te komen tot consensus (zie p. 14)
omdat er keuzevrijheid bestaat in het meedoen aan opgaven op de ontwikkelagenda.
Ook dit zal ertoe leiden dat we minder druk zijn met elkaar, waardoor er meer tijd en
energie overblijft voor de bedrijfsvoering zelf.
In de nieuwe situatie vermindert de capaciteit die gemoeid is met het in stand houden
van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Ook die wordt volgens de gekozen inrichting benut
voor (de verbeteragenda ten behoeve van) de reguliere dienstverlening.
Het vergemakkelijken van de samenwerking krijgt vorm door de gekozen rolneming.
Leiden wordt in positie gebracht om als eigenaar de bedrijfsvoering goed te
organiseren en neemt daarvoor ook de verantwoordelijkheid. In tegenstelling tot de
huidige samenwerking waarbij er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Randvoorwaardelijk voor het daadwerkelijk wegnemen van dit knelpunt is dat de
partnergemeenten vast blijven houden aan de gekozen rolneming, deze is gekozen
mede ten behoeve van de slagvaardigheid. Als voortdurend discussie ontstaat over
(tussentijdse) wensen en behoeften van de deelnemende gemeenten dan lukt het
onvoldoende om slagvaardig op te kunnen treden.
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Met visie en passie werken aan de ontwikkelingen in de
bedrijfsvoering
Toelichting
Omdat de gemeenten ongelijk zijn, zijn ook de ambities niet gelijk.
Daardoor lukt het in de huidige situatie niet om een strategische
bedrijfsvoeringsagenda op te stellen.
Door het ontbreken van een gezamenlijke agenda is Servicepunt71 niet
in staat om met focus te werken aan geprioriteerde gezamenlijke
bedrijfsvoeringsopgaven. En hierdoor ontstaat behoefte en ruimte bij de
gemeenten om met Servicepunt71 in gesprek te gaan over wat hun
organisatie nodig heeft. Dit leidt tot een verschuiving van de primaire
focus bij het collectief opdrachtgeverschap naar de primaire focus op het
individuele opdrachtgeverschap. Dit leidt tot veel discussie en
bemiddelwerk vanuit de bedrijfsvoering wat de effectiviteit van de
uitvoering van de dienstverlening onder druk zet.
Criterium: Het onderzoek meet / toetst in hoeverre de beoogde koers
ertoe leidt dat met meer visie en passie kan worden gewerkt aan de
ontwikkeling van de bedrijfsvoering door te na te gaan of de gekozen
inrichting van het model leidt tot een betere programmeerbaarheid van de
bedrijfsvoering.

Analyse
Met de gekozen samenwerking wordt het mogelijk om een strategische
bedrijfsvoeringsagenda op te stellen. De noodzaak tot consensus staat hieraan
niet meer in de weg omdat de deelnemende gemeenten keuzevrijheid krijgen in
het meedoen op onderdelen uit de agenda. Nu consensus niet meer
noodzakelijk is, kan het verschil in omvang van de verschillende organisaties
beter gehanteerd worden. Hierdoor ontstaat ook meer tijd en ruimte om bezig te
zijn met het inhoudelijke werk; de dienstverlening. De condities worden
zodoende geschapen om de ontwikkelingen van de bedrijfsvoering op een
gestructureerde wijze te gaan programmeren waarbij de centrumgemeente in
een voortrekkersrol vervult en de deelnemende gemeenten tijdig hun wensen en
behoeften kenbaar maken.
In de huidige situatie zien we door het ontbreken van een gezamenlijke agenda
een verschuiving ontstaat van collectief opdrachtgeverschap naar individueel
opdrachtgeverschap. Hierdoor worden geen eenduidige opdrachten aan de
bedrijfsvoering verstrekt. Er is binnen het nieuwe juridisch construct geen sprake
meer van collectief opdrachtgeverschap. Maar dit is ook niet noodzakelijk omdat
er met de gekozen rolneming wordt gewaarborgd dat er (door de
centrumgemeente) een eenduidige opdracht aan de bedrijfsvoering wordt
verstrekt.
Dit maakt het mogelijk om met visie en passie te kunnen werken aan de
ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.
In de praktijk kan deze werkwijze leiden tot ontevredenheid. Deze
gestructureerde manier van werken is immers gericht op het belang van het
collectief maar kan tot suboptimale resultaten leiden voor individuele gemeenten.
Het vraagt blijvend alertheid en collectief bewustzijn om passend met dit
spanningsveld om te gaan.
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Nabijheid: aansluiting tussen bedrijfsvoering en
gemeentelijk proces
Toelichting
De bedrijfsvoering is in de huidige situatie op afstand
georganiseerd. Dit maakt dat niet (op alle fronten)
voldoende aansluiting is tussen (wensen) business en
(mogelijkheden) bedrijfsvoering en dat heeft negatieve
effecten op de ervaren kwaliteit van de bedrijfsvoering.
De betrokkenheid over en weer wordt in de praktijk
ervaren als gering.
De organisatie op afstand maakt dat er veel nodig is
om te communiceren over gemaakte afspraken en
ontwikkelingen. Het is daarom moeilijk om draagvlak op
de werkvloer te organiseren waardoor de afstand
verder wordt vergroot.
Criterium: Het onderzoek meet/toetst of de beoogde
koers ertoe leidt dat dit nabijheid, d.w.z. een goede
aansluiting tussen de bedrijfsvoering en de
gemeentelijke processen, vergemakkelijkt.

Analyse
Met het inregelen van de centrumconstructie wordt de regionale bedrijfsvoering onderdeel van een
gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoeringsspecialisten worden hiermee onderdeel van de gemeente
en begrijpen daardoor gemakkelijker wat nodig is in een gemeentelijke organisatie en hoe deze werkt.
Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede. Deze analyse is van toepassing op de
organisatie van de centrumgemeente.
Gemeentelijke processen lijken op elkaar. De impuls komt daarom ook ten goede aan de deelnemende
gemeenten.
De aansluiting tussen de deelnemende gemeenten en de bedrijfsvoering wordt daarnaast geborgd door
de individuele DVO’s. In deze DVO’s worden afspraken opgenomen die recht doen aan de behoeften
van desbetreffende organisatie en geven invulling aan de ruimte tot differentiatie. De gewenste
nabijheid kan bijvoorbeeld ontstaan door te zorgen dat adviseurs worden gezocht die qua competenties
en gedrag passen bij de deelnemende gemeente waarvoor hij of zij zal gaan werken.
Een goed ingericht accountmanagement is hierbij ondersteunend. Niet alleen ten behoeve van het
onderhouden van de relatie maar ook om te borgen dat de afspraken (die onder andere invulling geven
aan de gewenste nabijheid) actueel blijven en goed gemonitord worden.
Verder kan de gewenste nabijheid ook op een heel praktische manier tot uitdrukking komen.
Bijvoorbeeld door (zoals nu ook al gebeurt) adviseurs gedeeltelijk op locatie bij desbetreffende
gemeente te laten werken. Hier worden in het vervolgtraject concrete afspraken over gemaakt waarbij
ruimte is voor eventuele verschillende in de behoeften.
Bovendien hebben de deelnemende gemeenten er baat bij dat de centrumgemeente in haar
gemeentelijke processen relatief meer strategische kennis heeft en een betere positie in landelijke
netwerken. Zoals de commissie dienstverlening van de VNG, waar ook de bedrijfsvoering van profiteert
als dit dichter op elkaar is georganiseerd.
Korte lijnen tussen gemeentelijke processen en de bedrijfsvoering vergemakkelijken volgens
bovenstaande analyse de aansluiting tussen beide. De daadwerkelijke aansluiting tussen
bedrijfsvoering en gemeentelijke processen gaat veelal over gedrag. Hiervoor zal aandacht moeten zijn
in het implementatieplan. Nieuwsgierigheid vanuit de bedrijfsvoering naar de context van de gemeenten
en vanuit de gemeenten de behoefte om de bedrijfsvoering in een vroeg stadium te betrekken maar
eigenlijk ook continu aangehaakt te houden zijn hierin belangrijke elementen. Dit geldt zowel voor de
centrumgemeente als voor de deelnemende gemeenten.
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Rolzuiverheid
Toelichting
Er bestaat in de huidige situatie inherente spanning binnen het bestuur
tussen de rol van eigenaar en opdrachtgever. In het bestuur ligt nu veel
nadruk op de opdrachtgeversrol. Hierdoor kan de directeur van
Servicepunt71 de opdrachtnemersrol niet adequaat invullen, omdat er
onvoldoende rug- en flankdekking is van het bestuur in zijn
eigenaarsrol.
Omdat de opdrachtnemersrol niet adequaat wordt ingevuld, worden
opdrachten aangenomen die niet eenduidig en/of onvoldoende
gefinancierd zijn.
Criterium: Het onderzoek meet in hoeverre de beoogde koers ertoe
leidt dat de opdrachtnemersrol adequater kan worden ingevuld door na
te gaan of de eigenaarsrol zuiverder kan worden toegepast.

Analyse
Binnen de centrumregeling is Leiden als centrumgemeente ‘eigenaar’ van
de bedrijfsvoeringsfunctie. De centrumgemeente is formeel ook
opdrachtnemer omdat ook de bedrijfsvoering van de deelnemende
gemeenten wordt uitgevoerd. Dit betekent dat de eigenaars- en
opdrachtnemersrol in dezelfde organisatie zijn belegd. Dit maakt het beter
mogelijk om in de uitvoering de rollen op een zuivere wijze toe te passen.
Met een nieuw samenwerkingsmodel worden de betrokkenen beter in
staat gesteld om de rollen op een zuivere wijze uit te voeren. De
bedrijfsvoering(sfunctie) moet een stevige positie hebben en weerstand
kunnen bieden aan individuele behoeften waar standaard de afspraak is.
Ondanks dat Leiden als centrumgemeente opdrachtnemer is van de
deelnemende gemeente(n) heeft de centrumgemeente deze stevige
positie omdat de eigenaarsrol hiermee samenvalt. Het dilemma tussen
enerzijds dienstverlenend willen zijn en de deelnemende gemeenten
willen ontzorgen versus het belang van het collectief zal ook in de nieuwe
situatie een rol spelen. Het is aan Leiden om hier voldoende zakelijk en
professioneel mee om te gaan en het is aan Leiderdorp, Oegstgeest en
Zoeterwoude om de opdrachtgeversrol in te vullen op de manier zoals
afgesproken binnen het thema sturing en samenwerking.
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Kostenbeheersing en voorspelbaarheid
Toelichting
Er is in de huidige situatie geen meerjarige financiering van de
ontwikkeling van de bedrijfsvoering, omdat het niet lukt om een regionale
strategische bedrijfsvoeringsagenda op te stellen. Ook ontbreekt tot nu
toe een meerjarige vervangingskalender voor systemen en applicaties en
een doorkijk naar de impact van ontwikkeling van wet- en regelgeving.
Hierdoor wordt het gesprek over de ontwikkeling van de bedrijfsvoering,
vervangingen en de impact van wet- en regelgeving gedurende het jaar
en per onderwerp vormgegeven, evenals de financiering. Dit betekent dat
de kosten voor de ontwikkeling van de bedrijfsvoering ad hoc naar de
gemeenten toe komen. Wat de kosten voor de bedrijfsvoering
onvoorspelbaar maakt.
Daarnaast worden schommelingen in het gebruik van de dienstverlening
in de huidige bekostigingssystematiek jaarlijks verrekend. Het gebruik van
dienstverlening is beperkt beïnvloedbaar. Dit kan voor individuele
gemeenten daardoor jaarlijks leiden tot afwijkingen ten opzichte van de
begroting, en dit zien we in de praktijk ook gebeuren. Ook dit maakt de
kosten van de bedrijfsvoering voor gemeenten onvoorspelbaar.
Criterium: Het onderzoek meet/toetst in hoeverre de beoogde koers ertoe
leidt dat de kosten van de bedrijfsvoering beheersbaarder en
voorspelbaarder worden.

Analyse
Met de gekozen samenwerking wordt het mogelijk om een strategische
bedrijfsvoeringsagenda op te stellen en hier meerjarige financiering aan
te koppelen. Dit maakt de ontwikkeling van kosten voorspelbaarder.
Het opstellen van een vervangingskalender is, onafhankelijk van het
onderzoek naar het samenwerkingsmodel, ook opgestart. Beide
bewegingen samen maken de ontwikkeling van kosten voorspelbaarder.
In de gekozen vorm van samenwerking wordt de bekostiging
grotendeels gerealiseerd via een lumpsum bijdrage. Hierdoor vervalt de
jaarlijkse verrekening van schommelingen in het gebruik. Dit vergroot
eveneens de beheersbaarheid en voorspelbaarheid van de kosten.
De lumpsum bijdrage krijgt een nader te bepalen grondslag die
gebaseerd is op de omvang van de organisatie. Die zorgt ervoor dat de
bedrijfsvoering mee kan bewegen met groei of krimp van de
gemeentelijke organisatie. Het is nodig om de afwikkeling van groei of
krimp zo in te richten, dat gemeenten in hun begroting tijdig op de
stijging of daling kunnen anticiperen. Zodat ook dit voorspelbaar is.
Bij de analyse is aangegeven dat er naast de benoemde knelpunten op
het gebied van kostenbeheersing en -voorspelbaarheid ook andere
financiële knelpunten zijn.

N.B. Er zijn ook andersoortige financiële tegenvallers. Om daar meer grip
op te krijgen loopt het project bedrijfsvoering in balans.
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In hoeverre worden de knelpunten weggenomen?

Conclusie over de knelpunten (1)
Een hogere kwaliteit van de dienstverlening is een gewenst resultaat van de nieuwe
samenwerking. Onderzocht wordt of de kwaliteit kan worden verhoogd door de sturing te
vereenvoudigen en de bedrijfsvoering beter op de gemeentelijke processen aan te sluiten. Er
zijn zes criteria opgesteld om te beoordelen in hoeverre de gekozen inrichting hieraan
bijdraagt. Hierover het volgende worden geconcludeerd.
De ongelijke grootte van de gemeenten is één van de grondoorzaken waarop verschillende
knelpunten zijn terug te voeren. Dit verschil is een risico voor de samenwerking, omdat het
verschil in grootte direct betrekking heeft op wat organisaties nodig hebben. Het verschil in
grootte is een gegeven maar kan beter tot zijn recht komen binnen een centrumconstructie.
Dan kan het verschil in grootte beter worden benut. Waar in de huidige situatie consensus
moet worden gevonden en steeds een suboptimaal compromis wordt gesloten, trekt binnen
de centrumconstructie de centrumgemeente de kar. Dit geeft de centrumgemeente meer
ruimte om de eigen ambities na te streven en de deelnemende gemeenten het voordeel om
hierop mee te kunnen liften.

Focus op de bedrijfsvoering, dat is nodig gezien alle opgaven die op de gemeenten af
komen. Weten wat er precies op ons af komt en daar tijdig op kunnen acteren, is
noodzakelijk. Dat betekent dat we ernaar streven om alles wat afleidt van de bedrijfsvoering
zelf te verminderen, de ballast die de focus op de bedrijfsvoering vertroebelt. De afspraak is
dat dit ten goede komt aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.
Het vereenvoudigen van de sturing gebeurt binnen het nieuwe model op verschillende
manieren. Allereerst wordt de politieke lading uit de gezamenlijke bedrijfsvoering gehaald.
Tegelijkertijd blijven de gemeenten verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering. De raad
kan zodoende evengoed de portefeuillehouder bedrijfsvoering aanspreken op de
bedrijfsvoering en hoe deze georganiseerd is.
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In hoeverre worden de knelpunten weggenomen?

Conclusie over de knelpunten (2)
Verder wordt geïnvesteerd op het strategisch vermogen van de bedrijfsvoering. Bij de drie
typen dienstverlening wordt gewerkt met (verbeter)agenda’s. Zo ontstaat er grip en
voorspelbaarheid over zowel wat ons te doen staat als de kosten die dat met zich mee
brengt. Waardoor niet steeds het gesprek gevoerd hoeft te worden over wat ons te doen
staat en wat belangrijk is.
Tot slot wordt ervoor gekozen om Leiden de positie te gunnen om op een stevige manier de
eigenaarsrol in te kunnen vullen. Hiermee wordt de sturing op de bedrijfsvoering sterk
vereenvoudigd. Er wordt op vertrouwd dat Leiden de juiste keuzes maakt in de
bedrijfsvoering en daar de belangen van de deelnemende gemeenten op een goede manier
in meeweegt. Hierdoor zijn we in de regio veel minder druk met elkaar, en dat stelt de
bedrijfsvoering weer in staat om druk te zijn met de bedrijfsvoering zelf.
Nabijheid kent verschillende aspecten. De gewenste (vorm van) nabijheid verschilt per
gemeente. Het afspreken van individuele kwaliteitscriteria in de DVO’s, een goed ingericht
accountmanagement en heldere afspraken over de fysieke ‘nabijheid’ van adviseurs zorgen
dat er voldoende aandacht is voor dit thema en dat er ruimte is om dit op een eigen manier in
te vullen.

Conclusie
Het beoogde model heeft alle elementen in zich om de huidige knelpunten die voortvloeien
uit het huidige samenwerkingsconstruct, drastisch in te perken. De gekozen inrichting
combineert centrale sturing door de centrumgemeente met verschillende vormen van
flexibiliteit voor de deelnemende gemeenten. Dit vereenvoudigt de sturing en versterkt de
aansluiting tussen gemeentelijke processen en bedrijfsvoering en neemt de knelpunten
rondom de slagkracht, besluitvorming, voorspelbaarheid en nabijheid voor een belangrijk
deel weg.
Door het wegnemen van de knelpunten wordt verwacht dat de kwaliteit van de
dienstverlening omhoog gaat en ruimte ontstaat om de bedrijfsvoering meer toekomstgericht
te gaan organiseren.
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Analyse op
toekomstbestendigheid

Inspelen op veranderingen in het speelveld
van bedrijfsvoering
Het wegnemen van de knelpunten maakt de weg vrij om in te spelen op de trends en ontwikkelingen die we in de bedrijfsvoering zien. De bijdrage die een nieuw
model kan leveren, bouwt in de onderstaande korte analyse dan ook voort op de analyse in het voorgaande. Het omgekeerde geldt ook: als het niet lukt om de
beoogde vruchten van een ander samenwerkingsmodel te plukken, lukt het niet goed om onderstaande ontwikkelingen vorm te geven.

Samen organiseren
Toelichting
‘Samen organiseren’, een programma dat onder de vlag van VNG gestalte
krijgt, staat voor een krachtige gemeentelijke overheid die inwoners en
bedrijven in staat stelt om gemakkelijk hun weg te vinden en
gebruiksvriendelijke dienstverlening met waarborgen op het gebied van
privacy en informatiebeveiliging. Alle gemeenten in Nederland ervaren dat
het steeds moeilijker wordt om op eigen kracht te blijven voldoen aan de
wensen en eisen van deze tijd die aan de gemeentelijke dienstverlening
wordt gesteld. De ontwikkeling dat gemeenten standaarden afspreken
voor dienstverlening aan inwoners en bedrijven is onderdeel van deze
ontwikkeling. Het nieuwe model moet dit faciliteren.
Criterium: Het onderzoek gaat na in hoeverre een nieuw model de
ontwikkeling van standaarden voor dienstverlening aan inwoners en
bedrijven faciliteert.

Analyse
De nieuwe vorm van samenwerking voor bedrijfsvoering in de Leidse regio
staat voor een vergelijkbare beweging die op landelijk niveau onder
‘Samen organiseren’ gestalte krijgt. Als het beter lukt om als Leidse regio
gezamenlijke standaarden te ontwikkelen in de bedrijfsvoering, en als de
werkwijze hiervoor soepel loopt, helpt dit ook om de werkwijzen van
dienstverlening aan inwoners en bedrijven op landelijk niveau te
standaardiseren.

Informatiesamenleving
Toelichting
Door de groeiende beschikbaarheid en gebruik van data wordt
informatievoorziening steeds meer een kernelement in
beleidsontwikkeling, uitvoering en inspectie.
Bovendien wordt door het toegenomen gebruik van digitale technologie
het belang van cybersecurity en privacybeheer steeds groter. Een nieuw
model moet het in hoog tempo doorontwikkelen van de gemeentelijke
informatievoorziening ondersteunen.
Criterium: Het onderzoek gaat na in hoeverre een nieuw model het in
hoog tempo doorontwikkelen van de gemeentelijke informatievoorziening
ondersteunt.

Analyse
De slagkracht die naar verwachting bij het nieuwe model in de
afstemming en besluitvorming wordt ontwikkeld, is randvoorwaardelijk
om op het gebied van informatievoorziening aanpassingen sneller door
te voeren.
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Inspelen op veranderingen in het speelveld
van bedrijfsvoering
Maatschappelijke opgaven
Toelichting
De raakvlakken van maatschappelijke vraagstukken met de
bedrijfsvoering nemen toe. Zo zien we dat de invoering van de
Omgevingswet een grote inspanning van gemeenten vraagt om
informatie te ontsluiten voor inwoners; de bedoeling van de wet maakt
daarnaast dat dit aanspraak doet op andere vaardigheden van
medewerkers dan nu. Een ander voorbeeld, de introductie van de wet
Open Overheid, raakt de informatiehuishouding van gemeenten, waarbij
het bewustzijn van medewerkers over de omgang met informatie
cruciaal is. De trend die we zien is dat het grensvlak van gemeentelijk
proces en bedrijfsvoering vervaagt; de ‘ondeelbaarheid’ van het
vraagstuk vraagt om een aanpak die samenhang tussen beide
aanbrengt. Nu zien we dat door de scheiding van bedrijfsvoering en
gemeente discussie ontstaat over de vraag wie waarvan is.
Ontwikkelingen volgen elkaar bovendien snel op. De bedrijfsvoering
moet steeds kunnen mee-ademen met de gemeentelijke opgaven.
Een nieuw model moet dan ook zorgen voor een stevige verbinding van
de bedrijfsvoering met maatschappelijke opgaven.

Analyse
Een van de knelpunten die in de huidige situatie wordt ervaren, is dat op
onderdelen meer kennis van de gemeentelijke processen nodig is voor
goede bedrijfsvoeringsdienstverlening. De analyse over het wegnemen
van de knelpunten laat zien (pagina 69) dat de nieuwe
samenwerkingsvorm handvatten biedt om de aansluiting te
vergemakkelijken. Het wegnemen van dit knelpunt is randvoorwaarde-lijk
om in de toekomst maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren .

Criterium: Het onderzoek meet in hoeverre een nieuw model een stevige
verbinding van de bedrijfsvoering met maatschappelijke opgaven
realiseert.
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In hoeverre biedt het nieuwe model mogelijkheden om in te spelen op
toekomstige ontwikkelingen?

Conclusie over de toekomstbestendigheid (1)
De toekomst van de bedrijfsvoering ziet op samenwerken. Alle gemeenten in Nederland ervaren dat het
steeds moeilijker wordt om op eigen kracht te blijven voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd die aan
de gemeentelijke dienstverlening wordt gesteld. Dit geldt voor de kleinere gemeenten maar in steeds meer
gevallen ook voor grotere gemeenten. Niet voor niets is het VNG programma Samen Organiseren ontstaan.
Samenwerken wordt daarom noodzakelijk geacht om als gemeente de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering
aan te kunnen.
Het is logisch om deze samenwerking als Leidse regio te (blijven) vormgeven. Onze inwoners maken
immers gebruik van voorzieningen in de hele regio. De inwoners van de hele regio hebben gemeenten
nodig die allemáál hun taken goed kunnen uitvoeren. De Leidse regio werkt daarom op allerlei gebieden
met elkaar samen. De bedrijfsvoering moet daar op een logische manier op aan sluiten.
Samenwerken in de bedrijfsvoering doen we nu ook al. Maar uit de knelpuntenanalyse blijkt dat de huidige
samenwerking suboptimaal werkt.
Dat komt onder meer doordat onze opgaven vandaag de dag complexer zijn dan 10 jaar geleden, toen
werd besloten tot de oprichting van Servicepunt71. We hebben te maken met decentralisaties in het sociaal
domein, invoering van de Omgevingswet en nieuwe opgaven op het gebied van duurzaamheid, maar ook
met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, op het gebied van informatievoorziening en toenemende eisen
vanuit de accountant. Dit geldt voor alle gemeenten in de regio, maar in Leiden lijken de uitdagingen (en
ambities) vooralsnog het grootst. Door de ongelijkheid van gemeenten is het tot nu toe lastig gebleken om
de bedrijfsvoeringsdienstverlening mee te laten bewegen met deze ontwikkelingen en vraagt dit veel
afstemming en overleg.
Omdat nieuwe opgaven elkaar in hoog tempo opvolgen, kunnen we het ons niet meer veroorloven om
onnodig druk te zijn met elkaar. De energie moet worden gestoken in de inhoud van de bedrijfsvoering en
het leveren van toegevoegde waarde aan de gemeentelijke processen en opgaven. Dat vraagt om het
sneller kunnen maken van keuzes. De nieuwe manier van samenwerken helpt daarbij: Doordat Leiden een
voortrekkersrol vervult, wordt het mogelijk om sneller richting te geven aan de ontwikkelingen.
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In hoeverre biedt het nieuwe model mogelijkheden om in te spelen op
toekomstige ontwikkelingen?

Conclusie over de toekomstbestendigheid (2)
Door de afspraak te maken dat de andere gemeenten niet verplicht zijn om op alle onderdelen (in
hetzelfde tempo) mee te draaien, houden alle gemeenten hun positie om hierin eigen keuzes te
maken. Daarbij kunnen deze gemeenten meeliften op de positie van Leiden binnen VNG, die het
mogelijk maken om een stevige rol te spelen in de landelijke samenwerkingsverbanden.
De nieuwe complexe opgaven zijn bovendien alleen goed uit te voeren wanneer gemeentelijke
processen en bedrijfsvoering niet los van elkaar worden ontwikkeld, maar geïntegreerd met elkaar.
Het nieuwe samenwerkingsmodel biedt betere randvoorwaarden om de bedrijfsvoering zelf meer
toekomstbestendig te organiseren. De verbinding tussen gemeentelijke processen en de
bedrijfsvoering is hierin een belangrijk element. Deze verbinding zorgt niet alleen voor het verhogen
van de kwaliteit van de dienstverlening (zie p.17) maar ook voor een beter begrip van de opgave en
bijbehorende vraag.
Conclusie
De toekomst van de bedrijfsvoering is geënt op samenwerken, alleen op die manier kan tijdig en
effectief worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Om het tempo van nieuwe ontwikkelingen bij
te kunnen benen is het nodig om snelle keuzes te maken en slagvaardig op te treden. Het nieuwe
model draagt daaraan bij door de krachten te blijven bundelen en de sturing op de bedrijfsvoering te
vereenvoudigen.
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Analyse

Samenvatting en conclusies
Het goede behouden

De knelpunten wegnemen

Toekomstbestendig maken

Het beoogde model maakt het mogelijk om
de doelstellingen die met de oprichting van
Servicepunt71 zijn gerealiseerd, blijvend te
behouden en te verbeteren.
In de huidige situatie zien we dat nog niet alle
vruchten van de samenwerking optimaal
worden geplukt, met name op het gebied van
kwetsbaarheid in advisering. Door
‘gezamenlijkheid’ bij de inrichting van het
model als waarde voorop te stellen, is de
randvoorwaarde gecreëerd om een verdere
verlaging van kwetsbaarheid in te kunnen
vullen.
Het blijvend kunnen delen van de kosten blijft
behouden. Tegelijkertijd zien we dat de
kosten met name als gevolg van de
ontwikkeling van (veilige)
informatievoorziening toenemen. Het beeld
kan daardoor ontstaan dat de dienstverlening
door de centrumgemeente duurder wordt. Dit
kan de samenwerking onder druk zetten,
terwijl samenwerking een randvoorwaarde is
om de opgaven te kunnen realiseren en de
toenemende kosten te delen.

Het beoogde model heeft alle elementen in zich om de
huidige knelpunten drastisch in te perken. De gekozen
inrichting combineert centrale sturing door de
centrumgemeente met verschillende vormen van
flexibiliteit voor de deelnemende gemeenten. Dit
vereenvoudigt de sturing en versterkt de aansluiting
tussen gemeentelijke processen en bedrijfsvoering, en
neemt de knelpunten rondom de slagkracht,
besluitvorming, voorspelbaarheid en nabijheid voor een
belangrijk deel weg. Door het wegnemen van de
knelpunten wordt verwacht dat de kwaliteit van de
dienstverlening omhoog gaat en ruimte ontstaat om de
bedrijfsvoering meer toekomstgericht te gaan
organiseren.

De toekomst van de bedrijfsvoering is
geënt op samenwerken, alleen op die
manier kan tijdig en effectief worden
ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Om
het tempo van nieuwe ontwikkelingen bij te
kunnen benen is het nodig om snelle
keuzes te maken en slagvaardig op te
treden. Het nieuwe model draagt daaraan
bij door de krachten te blijven bundelen en
de sturing op de bedrijfsvoering te
vereenvoudigen.
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Deel V – Vervolg

Vervolg
De conclusies en aanbevelingen uit voorliggend onderzoeksrapport vormen
de basis voor een principebesluit door de colleges.
De navolgende doorkijk geeft de fasen aan die volgen ná het genomen
besluit van de colleges. Zo ontstaat zicht op de stappen die nodig zijn, als
het principebesluit luidt dat de organisatie van de bedrijfsvoering bij Leiden
wordt ondergebracht.
De beschrijving maakt duidelijk waar de definitieve besluitvorming op ziet,
wat de onderliggende documenten zijn, en wat deze documenten in
hoofdlijn omvatten.
De fasering die eerder in het rapport is aangeduid is voorzien van een
planning en laat zien wat de verwachte doorlooptijd is.

Vervolgstappen naar een definitief besluit

Besluiten en bijbehorende documenten
Bij het nemen van een definitief besluit over het samenwerkingsmodel worden aan de colleges twee besluiten voorgelegd.

Besluit tot het inrichten van een nieuwe GR, namelijk
een Centrumregeling

Besluit tot het opheffen van de bestaande GR,
namelijk een bedrijfsvoeringsorganisatie

Bijbehorende documenten:

Bijbehorende documenten:

Concept centrumregeling
Dienstverleningsovereenkomst(en)

Liquidatieplan (verantwoordelijkheid van en vast te
stellen door het bestuur van Servicepunt71)

Centrumregeling, DVO’s en liquidatieplan
Het besluit tot het opheffen van de huidige GR is een bevoegdheid van de colleges. Het oprichten van een nieuwe GR is eveneens de bevoegdheid
van de colleges. Hierbij is instemming van de raden nodig. Om te voorkomen dat de huidige GR wordt opgeheven terwijl (nog) niet wordt besloten
tot het inrichten van een nieuwe GR, wordt het opheffingsbesluit gekoppeld aan het besluit tot het oprichten van een nieuwe GR.
Nadat het besluit tot opheffen van de bestaande GR inwerking is getreden, geeft het bestuur van Servicepunt71 opdracht voor het uitvoeren van het
liquidatieplan.
Aanvullende besluiten
Elke gemeente kan aanvullende besluiten willen/moeten nemen om de effecten van de verandering op de eigen, interne organisati e vorm te geven.
Zo zal Leiden een besluit nemen over de aanpassing van de organisatie om het nieuwe organisatieonderdeel in te passen. Ook voor de andere
gemeenten kan de overgang aanleiding geven om in de eigen organisatie aanpassingen door te voeren, zoals het wijzigen van de
mandaatbesluiten.
Aanvullende voorbereiding: Implementatieplan
Het doorvoeren van de gewenste wijzigingen vraagt naast een nieuwe GR en DVO’s ook andere voorbereiding en implementatie om e.e.a. werkend
te krijgen. Een implementatieplan geeft aan welke voorbereiding nodig is om de nieuwe samenwerking in de dienstverlening vorm te geven. Naast
de formele afspraken geeft het implementatieplan ook ruimte om werkwijzen, overlegstructuren en veranderkundige aspecten van de nieuwe
samenwerkingsvorm te benoemen.
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Kernelementen uit documenten voor definitieve besluitvorming

Centrumregeling, DVO en liquidatieplan
Centrumregeling
In de centrumregeling worden in ieder
geval afspraken vastgelegd over het
volgende:
• de duur van de gemeenschappelijke
regeling;
• de procedure voor wijziging van de
gemeenschappelijke regeling;
• de procedure voor toetreding van nieuwe
deelnemers;
• de procedure voor uittreding uit de
gemeenschappelijke regeling;
• de procedure voor opheffing van de
gemeenschappelijke regeling;
• specifieke regels over de inrichting van de
centrumregeling (keuze
centrumgemeente, verantwoording en
sturing, taken en bevoegdheden,
personeel);
De basis van de nieuwe regeling kan
worden gevonden in de huidige regeling
voor de bedrijfsvoeringsorganisatie. De
samenwerkende gemeenten zullen in een
aantal sessies overeenstemming moeten
vinden over de inhoud van de regeling.

DVO
Er bestaat een wisselwerking tussen de DVO en de
Centrumregeling. Alles wat niet in de CR wordt
geregeld, regel je in een DVO.
De basis van de samenwerking wordt vastgelegd in
de CR. De dienstverlenings-afspraken die hieruit
voortvloeien worden in de DVO vastgelegd.
Eerder in het onderzoek is bepaald dat de termijn
voor de DVO is gekoppeld aan de transitieperiode
na het moment van overgang.
De DVO vraagt uitwerking van de beoogde sturing
& samenwerking, onder andere:
•
Dienstverlening over ‘as is’ met bijbehorende
dienstverleningsafspraken en -kwaliteit
•
Toedeling van de bestaande dienstverlening
naar standaard dienstverlening, business
partner in advisering en business partner in
ontwikkeling
Dit geldt ook voor de financiële uitgangspunten, de
belangrijkste zijn:
•
Bepalen van de grondslag onder de lumpsum,
en afspraken of loon- en prijsontwikkeling.
•
Omgang met risico’s.
•
Opzegtermijnen en bijbehorende voorwaarden

Liquidatieplan
Wanneer de deelnemers van een
gemeenschappelijke regeling besluiten tot
opheffing van het samenwerkingsverband
dan is zorgvuldige afwikkeling van
personeel, de rechten en plichten op basis
van de lopende contracten, en de activa en
passiva nodig. In dit geval wordt de entiteit
Servicepunt71 overgenomen door de
gemeente Leiden. We spreken zodoende
van liquidatie door overname. Nu sprake is
van overname betreft de liquidatie het
opheffen en ‘leegmaken’ van de
rechtspersoon. De belangrijkste onderdelen
van het liquidatieplan zijn:
• Uitvoeringsplan overgang personeel
De basis vormt de wet overgang van
onderneming, die stelt dat dat alle rechten
en verplichtingen uit de
arbeidsovereenkomsten automatisch
meegaan naar de nieuwe werkgever.
• Uitvoeringsplan administratieve
reorganisatie (o.a. omzetten contracten,
systemen, mandaten e.d.)
• Uitvoeringsplan financieel leegmaken van
de entiteit Servicepunt71
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Planning en doorkijk naar volgende fasen

Na afronding van de besluitvorming volgt een
periode van kwartiermaken tot aan het moment van
overgang
Dit onderzoeksrapport vormt de onderlegger voor het nemen van een principebesluit door de colleges over een ander samenwerkingsmodel. Als
het principebesluit luidt om de bedrijfsvoering bij Leiden onder te brengen, volgen daarna de stappen naar een definitief besluit zoals op de twee
voorgaande pagina’s beschreven. Indien de overgang met een definitief besluit wordt bevestigd, volgt de implementatie tot het moment van
overgang, in een periode van kwartiermaken.
Onderstaand overzicht geeft de totale fasering aan die in dat geval volgt op het principebesluit tot en met het moment van overgang. Het overzicht
laat op hoofdlijnen de volgende planning zien: het definitieve besluit wordt voorzien aan het eind van 2021 en het moment van overgang op 1 juli
2022. Op dat moment treedt de centrumregeling in werking, start de dienstverlening vanuit Leiden op basis van de DVO’s en is het personeel in
dienst van Leiden. De afronding van de liquidate loopt door tot eind 2022.
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Planning en doorkijk naar volgende fasen

Het moment van overgang wordt gevolgd door een
transitieperiode van twee tot drie jaar
Onderstaand overzicht geeft de totale fasering aan die volgt op het principebesluit tot en met het moment van overgang. Het is een fasering met
een planning op hoofdlijnen, die uitwerking vraagt in vervolgopdrachten met meer detaillering.
•
•

•

De vorige pagina beschrijft de periode van besluitvorming en kwartiermaken tot het moment van overgang. Het moment van overgang dat nu
wordt voorzien is 1 juli 2022.
In de loop van het onderzoek is bepaald dat de periode tot aan de overgang zo kort mogelijk wordt gehouden. Daarom is gekozen voor een
overgang ‘as is’. Daarbij wordt de bestaande organisatie inclusief de huidige dienstverlening overgebracht naar Leiden. In de navolgende
periode van transitie krijgt de samenwerking volgens de uitgangspunten uit dit onderzoek verder vorm. De periode van transitie valt samen met
de looptijd van de eerste DVO. Voor deze geldt een looptijd van twee tot drie jaar.
Na de transitiefase is de nieuwe vorm van samenwerking naar verwachting uitgekristalliseerd. En komt de samenwerking in een regulier
regime.
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