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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Erik Jansonius / registratienr.:  

12 mei 2015 

E. Jansonius 

0224 – 210 400 

Financiering programma bewegen naar de klant 

Burger en bestuur 

15.009770 

 

 

Samenvatting 

Het programma “Bewegen naar de klant”  heeft als doelstelling kwaliteit en de 

dienstverlening van de werkorganisatie te verbeteren. Dit bij een netto besparing van 

tenminste 1,5 miljoen euro op de apparaatskosten in 2018 en dit zonder gedwongen 

ontslagen te realiseren. Berekend is, dat hiervoor incidenteel een bedrag van 1,2 miljoen 

euro nodig is. 

 

 

Voorgesteld besluit 

1. De raad besluit  1,2 miljoen euro vanuit  de reserve frictiekosten te bestemmen voor 

het programma “bewegen naar de klant” en dit te storten in de 

bestemmingsreserve Bewegen naar de klant.  

 

2. De raad besluit op basis van een voortgangsrapportage, die onderdeel is van de 

reguliere jaarstukken,  de bijdrage in drie tranches vrij te geven, en wel als volgt:   

Juni 2015: € 400.000 

Juni 2016: € 400.000 

Juni 2017: € 400.000 

 

 

Financiële gevolgen 

Het College stelt voor de incidenteel benodigde 1,2 miljoen vanuit de frictie-reserve 

beschikbaar te stellen. De incidentele frictiereserve is bedoeld om fusiegemeenten in staat 

te stellen een nieuwe werkorganisatie op te bouwen.  Op dit moment is nog een bedrag 

van 5,1 miljoen euro beschikbaar. De reserve neemt derhalve af met een bedrag van 1,2 

miljoen. 

Raadsvoorstel 
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1. Toelichting  

Bijgaand treft u het programmavoorstel  “Bewegen naar de klant”. De doelstelling van dit 

programma is: 

Onze organisatie verbetert de dienstverlening en kwaliteit, bij een netto besparing van ten 

minste 1,5 miljoen euro op de apparaatskosten in 2018, zonder gedwongen ontslagen. 

In essentie zal dit mogelijk zijn door het niet vervangen van collega’s, die de komende jaren  

met pensioen zullen gaan. Door het intern geschikt maken van medewerkers om de 

vrijvallende taken te vervullen en het lean maken van de werkprocessen, waardoor minder 

medewerkers nodig zijn, wordt dit opgevangen. Bewegen is niet vrijblijvend. Als de taken 

niet meer uitgevoerd behoeven te worden of als daarvoor minder capaciteit nodig is, is 

bewegen verplicht.  

Staand beleid is overigens dat als medewerkers niet functioneren of opgedragen taken niet 

of onvoldoende uitvoeren, hierop door het management wordt ingegrepen.  

In samenhang met dit programma onderneemt de organisatie  nog een aantal projecten 

die bijdragen aan verbetering van de dienstverlening. Het zijn de  projecten visie & 

strategieontwikkeling 2040, verbetering dienstverlening, deregulering,  huisvesting en 

burger- en overheidsparticipatie.  

Programmakosten 

Het programma: “Bewegen naar de klant” kost weliswaar eenmalig 1,2 miljoen euro in drie 

jaar, maar levert structureel vanaf 2018 tenminste de bezuinigingstaakstelling van netto1,5 

miljoen euro per jaar op, naast verhoging van de kwaliteit  van de organisatie.  

 

Begroting  Juni 2015 

Juni 2016 

Juni 2106 

Juni 2017 

Juni 2017 

Juni 2018 

 

Capaciteit projecten 180.000 180.000 180.000 540.000 

Externe kennis 60.000 40.000 20.000 120.000 

Continuïteits knelpunten 160.000 180.000 200.000 540.000 

 400.000 400.000 400.000 1.200.000 

 

De bedoeling  is – met het oog op kennisoverdracht – het programma uit te voeren met zo 

min mogelijk externe  begeleiding. Hiervoor wordt €120.000 begroot. Om dit te bereiken 

wordt een aantal medewerkers  (sommigen volledig en anderen deels) voor het 

programma vrijgesteld en opgeleid. Voor een deel  worden deze collega’s tijdelijk 

vervangen. Hiervoor is  € 540.000 euro gereserveerd.  Tijdens het verbeteren van de 

processen blijft de winkel gewoon open. Daarnaast zullen medewerkers vanuit bestaande 
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functies bewegen naar andere taken, terwijl processen nog niet zijn geoptimaliseerd. Voor 

deze knelpunten is een bedrag van ruim €540.000 gereserveerd. 

Daarnaast wordt een deel van het bestaande opleidingenbudget en een deel van het 

tijdelijke organisatie-ontwikkel budget  voor dit programma ingezet. 

Financiering 

Voorgesteld wordt de benodigde 1,2 miljoen vanuit de frictiereserve beschikbaar te stellen. 

De frictiereserve is bedoeld om fusiegemeenten in staat te stellen een nieuwe 

werkorganisatie op te bouwen.  Op dit moment is nog een bedrag van 5,1 miljoen euro 

beschikbaar.  

U wordt tevens voorgesteld dit bedrag vanuit de nieuwe bestemmingsreserve Bewegen 

naar de klant,  in drie tranches vrij te geven:  

Juni 2015: € 400.000 

Juni 2016: € 400.000 

Juni 2017: € 400.000 

Het vrij geven van de vervolg tranche geschiedt op basis van een voortgangsrapportage 

op de in het programmaplan genoemde resultaten en is onderdeel van de reguliere 

jaarplancyclus. 

Alternatieven 

Een alternatief voor financiering vanuit de frictiekosten is het uitstellen van de bezuinigingen 

op de apparaatskosten. Dit betekent dat de uiteindelijke besparing op de apparaatskosten 

en volledige realisatie van de doelstelling (lean inrichten en verhoging kwaliteit) pas ver na 

2018 zal worden bereikt.   

Het programma niet of gedeeltelijk uitvoeren  betekent het niet halen van de genoemde 

doelstelling en resultaten. Dit betekent dat de organisatie niet in staat zal zijn op redelijke 

termijn - in ieder geval voor 2018 - de kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren. 

 

Bijlage(n): 

1. Het programmavoorstel  ”Bewegen naar de klant”. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 10 juni 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

 

1. De raad besluit  1,2 miljoen euro vanuit  de reserve frictiekosten te bestemmen voor het 

programma “bewegen naar de klant” en dit te storten in de bestemmingsreserve Bewegen 

naar de klant.  

 

2. De raad besluit jaarlijks op basis van een voortgangsrapportage, die onderdeel is van de 

reguliere jaarstukken, de bijdrage in drie tranches vrij te geven, en wel als volgt:   

 Juni 2015: € 400.000; 

 Juni 2016: € 400.000; 

 Juni 2017: € 400.000. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


