
Doel BB3 In 2018 is de 

organisatie in balans 

wat betreft taken, 

kwaliteit en capaciteit 
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Resultaat 3.1      

De organisatie is 

duurzaam in control 

 

Alle doelen en 

resultaten uit de 

meerjarenvisie zijn 

vertaald in de 

begroting en in 

onderliggende plannen 

Alle doelen en 

resultaten uit de 

meerjarenvisie zijn 

vertaald in de 

begroting en in 

onderliggende 

plannen 

Alle doelen en 

resultaten uit de 

meerjarenvisie zijn 

vertaald in de 

begroting en in 

onderliggende 

plannen 

Alle doelen en 

resultaten uit de 

meerjarenvisie zijn 

vertaald in de 

begroting en in 

onderliggende 

plannen 

Alle doelen en 

resultaten uit de 

meerjarenvisie zijn 

vertaald in de 

begroting en in 

onderliggende 

plannen 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 Niet méér fusiekosten dan er aan vergoeding tegenover staat 

 Financieel voordeel realiseren door de fusie 

 

Het jaarlijks organiseren van schrijfsessies, waarin de doelen en resultaten uit de meerjarenvisie 2014-2018 worden 

vertaald in de begroting voor het volgend jaar. De meerjarenvisie is uitgangspunt bij het opstellen van 

uitwerkingsplannen. 

 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Controlerend. 

Indicator Het percentage doelen en resultaten uit de meerjarenvisie dat is vertaald in de begroting en onderliggende 

plannen(100%). 

Resultaat 3.2 

Op de 

apparaatskosten is 

structureel 0,85 miljoen 

bezuinigd 

 

De werkelijke kosten 

van het ambtelijk 

apparaat en de 

kosten van de raad 

en commissies zijn in 

2014 nog hetzelfde 

als in 2013 

De werkelijke kosten 

van het ambtelijk 

apparaat en de 

kosten van de raad 

en commissies zijn in 

2015 € 212.500 lager 

dan in 2013 

De werkelijke kosten 

van het ambtelijk 

apparaat en de 

kosten van de raad 

en commissies zijn in 

2016 € 425.000 lager 

dan in 2013 

De werkelijke kosten 

van het ambtelijk 

apparaat en de 

kosten van de raad 

en commissies zijn in 

2017 € 637.500 lager 

dan in 2013 

De werkelijke kosten 

van het ambtelijk 

apparaat en de 

kosten van de raad 

en commissies zijn in 

2018 € 850.000 lager 

dan in 2013 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 Een zo klein mogelijk ambtelijk apparaat 

 

 

Het doorlichten van de werkprocessen en het weghalen van overbodige stappen uit de processen. 



 

Rol van de 

gemeenteraad 

Controlerend voor wat betreft de bezuiniging op de apparaatskosten van € 800.000 en meedenkend voor wat 

betreft de besparing van € 50.000 op kosten van de raad en de commissies. 

 

Indicator De kosten van het ambtelijk apparaat zijn in 2018 € 800.000 lager dan in 2013. 

De kosten van de raad en de commissies zijn in 2018 € 50.000 lager dan in 2013. 

3.3 

De organisatie werkt 

efficiënt en effectief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Het lean maken van 

de werkprocessen 

leidt tot een goede 

dienstverlening. In 

2018 is de 

waardering voor de 

snelheid van de 

dienstverlening en 

voor de 

deskundigheid van 

medewerkers een 8. 

 

In 2018 is 100% van 

de werkprocessen 

lean. 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

 

 Als op termijn blijkt dat nieuwbouw van een gemeentehuis goedkoper is kan de bouw hiervan worden 

heroverwogen 

 

Het doorlichten van de werkprocessen en het weghalen van overbodige stappen uit de processen. 

Rol van de 

gemeenteraad 

Controlerend. 

Indicator Cijfer voor de snelheid van de dienstverlening en de deskundigheid van medewerkers (zie hierboven). 


