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Onderwerp Organisatie- ontwikkeling

Voorstel
Het college stelt u voor:

1. De randvoorwaarden te creëren om de zorg- en knelpunten in de organisatie op te 
lossen en hiertoe de volgende middelen beschikbaar te stellen:

a. Vanaf 2020 structurele ruimte ad € 131.000 voor uitbreiding van de formatie 
en verhoging van het Centraal Knelpuntenbudget;

b. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 incidentele ruimte voor tijdelijke uitbreiding 
van de formatie met respectievelijk € 649.000, € 489.000 en € 427.000.

2. Bij de voor- en najaarscyclus de voortgang en het effect van de organisatie 
ontwikkeling te monitoren en daartoe € 15.000 beschikbaar te stellen; 

3. Gelet op het coalitie akkoord en het college uitvoeringsprogramma prioriteit toe te 
kennen aan sociaal domein, duurzaamheid en Leusden op de Kaart en daartoe 
 € 214.000 beschikbaar te stellen.

4. De onder 1b genoemde incidentele kosten te dekken uit de algemene reserve 
toevoeging exploitatie;

5. De onder 1a genoemde structurele kosten vanaf 2022 bij te ramen binnen de 
beschikbare begrotingsruimte en de voor 2020 en 2021 resterende tekorten ad 
€ 326.700 en 2021 ad € 68.000 te dekken ten laste van de algemene reserve 
toevoeging exploitatie.

6. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging 2020-
1012 en deze vast te stellen.

Aanleiding
In de Kaderbrief 2020 is melding gemaakt van de zorgpunten in de organisatie. Daarbij is 
aangegeven dat deze zorgpunten, de formatieve knelpunten en de oplossingsmogelijkheden 
nader onderzocht worden. 

Doel / Effect
Dit voorstel heeft tot doel de randvoorwaarden te creëren om de zorg- en knelpunten in de 
organisatie op te lossen. We willen er zijn voor onze inwoners, organisaties en bedrijven. 
Onze dienstverlening aan hen is onze prioriteit. Om dit te kunnen borgen/ op peil te brengen 
is het noodzakelijk om de zorg- en knelpunten aan te pakken. Met een organisatie waarbij 
het fundament op orde is, kunnen we een groot deel van het coalitieakkoord en het college 
uitvoeringsprogramma realiseren. Een aantal grote onderwerpen vraagt meer. Met het 
toekennen van prioriteit aan een aantal onderwerpen kan daar voortvarend op worden 
ingezet. 

Argumenten
1.1 Investeren in de organisatie is nodig, de organisatie is (te) kwetsbaar
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In de kaderbrief 2020 is melding gemaakt van de zorgpunten in de organisatie: een 
oplopend ziekteverzuim (8,8%), hoge werkdruk bij een substantieel deel (25%) van de 
organisatie met als risico uitval van medewerkers, verminderde integraliteit in de organisatie. 
Op een aantal plaatsen in de organisatie is er sprake van een formatief knelpunt. Daarnaast 
wordt geconstateerd dat het gevoel van verbondenheid en sociale cohesie afneemt. Deze 
geconstateerde zorg- en knelpunten zijn nader onderzocht in de periode juli 2019- december 
2019. Door middel van personeelsbijeenkomsten en werkgroepen (bestaande uit onze eigen 
medewerkers, management en directie) is nader geduid waar de knelpunten zitten en is een 
plan ontworpen om de zorg- en knelpunten aan te pakken. 

De oorzaken van de zorg- en knelpunten zijn te duiden. 

Twee bezuinigingsoperaties van elk 9 fte (2014 en 2017, waarbij de laatste bezuiniging is 
geëffectueerd per 1 januari 2019) hebben een besparing op de apparaatskosten opgeleverd 
van circa € 1 miljoen. In de begroting 2019 hebben we een eerste herinvestering in de 
organisatie gedaan (per saldo een structurele investering van € 160.000,-). Op de formatie is 
bezuinigd, maar het grootste deel van de taken is op een andere manier belegd. De 
taakonvolwassenheid zoals in bijlage 1 beschreven heeft daar voor een groot deel mee te 
maken. Mensen hebben er taken en bevoegdheden bijgekregen, maar zijn daar niet 
voldoende op ingewerkt en thuisgeraakt. 

In de praktijk van alledag zien we de organisatieproblemen terugkomen in de dienstverlening 
naar onze inwoners, organisaties en bedrijven. Te vaak voldoen we niet aan onze 
servicenormen. Het blijft niet bij interne problemen, onze samenleving gaat het intussen ook 
merken. Dat is niet waar wij als gemeente Leusden voor staan. Onze inwoners, organisaties 
en bedrijven verdienen beter. 
Om het werk goed uit te kunnen voeren, is het nodig dat er geïnvesteerd wordt in de 
organisatie zodat de zorg- en knelpunten worden opgelost.  In bijlage 1 is (op hoofdlijn) 
beschreven wat de aanpak is om de zorg- en knelpunten aan te pakken. Op dit moment kost 
het ziekteverzuim de gemeente Leusden veel geld (in 2019 is € 377.000,- uitgegeven aan 

Zaaknummer L236351 Pagina 2



vervanging bij ziekte en zwangerschap). Door te werken aan het fundament van onze 
organisatie kunnen we het tij keren en de dienstverlening (in de volle breedte van de 
organisatie) leveren zoals we die voor ogen hebben. Daarnaast zorgen we daarmee dat het 
ziekteverzuim en de kosten van de benodigde inhuur dalen.  

1.2 Er is in toenemende mate sprake van grote en frequente veranderingen
De laatste jaren is in toenemende mate sprake van grote en frequente veranderingen. 
Economische, technologische en sociale ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en 
stellen organisaties voor nieuwe uitdagingen (denk bijvoorbeeld aan big data, robotisering, 
nieuwe netwerken). Onze organisatie moet in staat worden gebracht om deze continue 
ontwikkelingen tijdig te herkennen en hier adequaat op in te spelen. Het gaat hier vooral om 
de bewustwording in de organisatie van de onvoorspelbare toekomst en het op tijd 
signaleren van belangrijke ontwikkelingen om hier adequaat op in te kunnen spelen. Dit is 
een belangrijk element in het op orde krijgen van het fundament van onze organisatie. Met 
deze ontwikkelingen moeten we rekening houden want dit beïnvloedt de manier waarop we 
(toekomstbestendig) moeten werken. Onder argument 1.1 is beschreven dat er nu te veel ad 
hoc gebeurt. Gelet op de grote en frequente veranderingen ligt het gevaar op de loer dat we 
achter de feiten aan blijven lopen en ad hoc reageren. Juist door deze voortdurende 
veranderingen moeten we op tijd signaleren en reageren. Daarbij is het belangrijk om de 
organisatie op de juiste manier in te richten om toekomstgericht met de juiste dingen bezig te 
zijn.  

1.3 Goed werkgeverschap is de taak van het college. De raad bepaalt de randvoorwaarden.
Als college kennen we de knelpunten in de organisatie al een tijdje. Gedurende die tijd 
hebben we het als college gedragen en hebben we continu gestuurd op de voortgang van 
het werk dat moet gebeuren. Met kunst- en vliegwerk zijn we tot resultaten gekomen. 
Ondertussen hebben we uw raad geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van het 
ziekteverzuim en de werkdruk, hebben we een Benchmark formatie en taken door 
Berenschot uit laten voeren en heeft een objectief onderzoek plaatsgevonden naar de 
taakvolwassenheid en de cultuur in de organisatie. Deze informatie heeft inzicht gegeven in 
de huidige situatie in de organisatie.  
We zien dat het zo niet langer kan en dat het tijd is om de geconstateerde zorg- en 
knelpunten aan te pakken. In het verleden hebben we steeds het financiële belang laten 
prevaleren waarbij we de grens voor het organisatiebelang hebben opgeschort. De 
organisatie heeft een flinke investering nodig om het fundament weer op orde te krijgen.

1.4 Incidentele middelen zijn nodig om de omslag te maken
In de bijlage is de aanpak van de zorg- en knelpunten beschreven. We willen inzetten op:

- Het vergroten van de sturingskracht van de organisatie (incidenteel)
- Strategisch kijk- en denkvermogen (structureel/ incidenteel)
- Formatieve uitbreidingen ten aanzien van knelpunten (structureel/ incidenteel)
- Het naar het oude niveau brengen van het Centraal Knelpuntenbudget (structureel)
- Frictiekosten (incidenteel).

Om de organisatie weer in de juiste stand te krijgen is er tijdelijk extra capaciteit nodig. We 
hebben heel kritisch gekeken naar wat er structureel nodig is en wat er incidenteel mogelijk 
is. Op een aantal punten gaan wij de uitdaging aan dat we met een tijdelijke investering van 
3 jaar een dusdanige ontwikkeling kunnen bewerkstelligen dat het daarna met minder kan 
c.q. niet meer nodig is. In de komende 3 jaar moet de organisatie zich ontwikkelen naar een 
flexibele, wendbare organisatie. Nu moet daar flink op geïnvesteerd worden gelet op de 
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huidige situatie. Als dat staat, verwachten wij met de huidige managementformatie uit te 
kunnen. Daarom wordt de formatie ten aanzien van het vergroten van de sturingskracht 
incidenteel aangevraagd. 

Ten aanzien van het strategisch kijk- en denkvermogen zien we dat we een deel structureel 
nodig hebben. Een organisatie als de onze heeft structureel strategisch kijk- en 
denkvermogen nodig over de volle breedte van de organisatie (domeinoverstijgend). Om de 
organisatie opnieuw te richten ten aanzien van de inhoud van het werk vragen we naast de 
structurele formatie voor de duur van 3 jaar incidenteel strategisch kijk- en denkvermogen. In 
deze periode kan de strategische kijk op alle onderwerpen in samenhang worden bekeken 
(ontwerpen en ontwikkelen) en op de juiste manier worden geïmplementeerd. 

In de benodigde bedragen zijn ook frictiekosten opgenomen. Dit betreft kosten voor het  
afvloeien van personeel. We hebben dit geraamd voor de jaren 2020 en 2021. Het is 
mogelijk dat er meer frictiekosten komen, omdat het zeker niet uitgesloten is dat er meer 
personele gevolgen zijn als er gewerkt wordt aan het fundament van de organisatie conform 
de 3 ontwikkellijnen.  

1.5 We zetten de flexibele schil in ter dekking van een deel van de structurele kosten
Voor de structurele kosten kan deels dekking worden gevonden binnen de bestaande 
begroting. De flexibele schil in onze formatie wordt deels gevormd door de hiervoor 
benoemde 1,5 fte voor formatieknelpunten. Daarnaast is in de flexibele schil een budget 
geraamd van 2 fte. In de organisatievisie van 2017 hebben wij ook al aangegeven dat er 
behoefte is aan een flexibele wendbare organisatie. In de uitvoering van die visie is de 
laatste jaren (delen van) formatieruimte niet meer ingevuld en toegevoegd aan de flexibele 
schil met als doel om 2 fte in te vullen door medewerkers die flexibel inzetbaar zijn. Deze 
invulling heeft nooit plaatsgevonden, het budget is volledig ingezet voor inhuur. Met de 
uitbreiding van de formatie met twee strategische adviseurs (1 structureel, 1 incidenteel) 
wordt op een andere wijze ook invulling gegeven aan de benodigde flexibiliteit en 
wendbaarheid. Het budget gekoppeld aan de 2 fte flexibele schil ad € 164.000 kan daarom 
als dekking worden ingezet.
Een laatste bestanddeel van de flexibel schil vormt de financiële ruimte die is gecreëerd door 
de interne kerntakendiscussie. In 2017 zijn maatregelen getroffen om de overheadkosten 
van de organisatie te verlagen. Dit was ook nodig omdat door verzelfstandigingen 
(brandweer, belastingen, sociale dienst) er een taakstelling was om de overheadkosten te 
reduceren. Deze maatregelen hebben meer opgeleverd dan de taakstelling op de overhead. 
De meeropbrengst ad € 126.000 is toegevoegd aan de flexibel schil. In de overige 
knelpunten wordt ook een aantal knelpunten binnen de bedrijfsvoering opgelost. Hiermee 
achten wij het verantwoord om dit budget als dekking in te zetten. Resumerend zetten wij € 
290.000 van de flexibele schil om in vaste formatie. Consequentie hiervan is wel dat de 
mogelijkheid om in te spelen op formatieve knelpunten hiermee wordt verlaagd. Immers, dit 
budget van € 290.000 is de laatste jaren ingezet om inhuurkosten te dekken. 

De financiële consequenties van het oplossen van de zorg- en knelpunten zijn de volgende 
(voor een nadere toelichting verwijzen wij naar bijlage 1 Plan van Aanpak)

Structureel 2020 2021 2022 2023 2024
Strategisch kijk- en denkvermogen 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000
Formatieve knelpunten 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000
Centraal Knelpuntenbudget 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Inzet flexibele schil -290.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000
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Totaal 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000
Incidenteel 2020 2021 2022
Sturingskracht vergroten 196.000 196.000 196.000
Strategisch kijk- en denkvermogen 107.000 107.000 107.000
Formatieve knelpunten 165.000 124.000 124.000
Frictiekosten 181.000 62.000
Totaal 649.000 489.000 427.000

  

2. De raad heeft een controlerende taak
We vragen de raad te investeren in de organisatie. Het effect van het oplossen van de zorg- 
en knelpunten moet zichtbaar zijn in de organisatie. Om de raad zijn controlerende taak uit 
te kunnen laten voeren stellen wij voor om de voor- en najaarscyclus te gebruiken om de 
voortgang te monitoren. 
Wij stellen voor om bij de voor- en najaarscyclus inzicht te geven in: 

- De taakvolwassenheid van de organisatie (jaarlijkse survey)
- Het verloop van het ziekteverzuim (onderverdeeld in beïnvloedbaar ziekteverzuim en 

niet beïnvloedbaar ziekteverzuim)
- Gevoel van werkdruk (halfjaarlijkse meting)
- De verbeterde effectiviteit, door middel van de jaarlijkse benchmark vensters op 

bedrijfsvoering (vensters op bedrijfsvoering geeft met een jaarlijkse benchmark 
inzicht in productiviteit, wendbaarheid, en vitaliteit. Naast benchmark gegevens, 
wordt ook advies gegeven voor verbetering). Met dit jaarlijks onderzoek wordt 
invulling gegeven aan de motie ‘Sturingsinformatie m.b.t. formatie gemeentelijk 
apparaat’ d.d. 13 september 2018. 

Vensters voor Bedrijfsvoering, de werkdrukmetingen en de jaarlijkse survey naar 
taakvolwassenheid worden uitgevoerd door derden. Dit om de objectiviteit te borgen. Met 
deze onderzoeken zijn financiële middelen gemoeid. De kosten bedragen € 15.000 per jaar. 
Dit betreft de kosten van de onderzoeken, de interne ambtelijke uren die gemoeid zijn met 
de onderzoeken zijn hierin niet meegenomen. 

Structureel 2020 2021 2022 2023 2024
Monitoring 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

3. Op een aantal geprioriteerde onderwerpen willen we voortvarend aan de slag
In het coalitieakkoord en het college uitvoeringsprogramma is aangegeven wat gerealiseerd 
dient te worden in de periode 2018-2022. Speerpunten zijn Sociaal Domein, Duurzaamheid 
en Solide begroting. Naast de speerpunten zijn ook andere belangrijke onderwerpen 
genoemd waar op ingezet moet worden om het gewenste resultaat te bewerkstelligen. In de 
afgelopen 2 jaar is ingezet op het bereiken van dit doel. We hebben gestuurd op uitvoering 
van het CUP, dat heeft u teruggezien in de voorstellen die u voorgelegd hebt gekregen. 
Het realiseren van de doelen uit het coalitieakkoord en het college uitvoeringsprogramma is 
van groot belang. Daar is een goede ambtelijke organisatie voor nodig. Een organisatie die 
alle reguliere taken goed uitvoert en daarbij kansen en mogelijkheden heeft om de politieke 
doelen te realiseren. Met het op orde brengen van het fundament van de organisatie 
voorzien we dat we een groot deel van het coalitieakkoord en het college 
uitvoeringsprogramma kunnen realiseren. We zien ook dat voor een aantal grote opgaven er 
meer nodig is.
We hebben als college inzichtelijk gemaakt welke onderwerpen vanuit het CUP meer dan de 
reeds beschikbaar gestelde middelen nodig hebben. Dit heeft te maken met nieuwe 
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ontwikkelingen, wettelijke taken of voortschrijdend inzicht omdat we met de onderwerpen 
aan de slag zijn. Het overzicht is opgenomen in bijlage 3. Er moeten prioriteiten worden 
gesteld, want de financiële situatie vraagt daarom. 

Vanaf 2021 wordt het gemeentefonds herverdeeld. De herverdeling is nodig vanwege de 
invlechting van de middelen van de integratie-uitkering Sociaal Domein in de algemene 
uitkering. De verwachting is dat de impact van deze herverdeling groot zal zijn. De 
uitkomsten van de herverdeling worden verwerkt in de meicirculaire 2020. Het concept 
voorstel zal begin februari bekend worden. Dan weten we of Leusden een positief of een 
negatief herverdeeleffect gaat krijgen en een indicatie hoe groot dit effect wordt.
Bij duidelijkheid over het gemeentefonds zal opnieuw naar mogelijkheden en inzet van
middelen.

We willen daar gelet op een aantal onderwerpen niet op wachten, maar u voorstellen om 
voor deze 1e fase prioriteit toe te kennen aan de volgende onderwerpen:

- Zorgkosten Sociaal Domein
- Subsidie Lariks
- Energietransitie
- Leusden op de Kaart

Voor een toelichting op deze punten wordt verwezen naar bijlage 1, hoofdstuk 4. 

Structureel 2020 2021 2022 2023 2024
Zorgkosten sociaal domein 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Subsidie Lariks 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
Leusden op de kaart 0 0 43.000 43.000 43.000
Energietransitie 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Totaal 171.000 171.000 214.000 214.000 214.000

4. en 5. Dekking is een aandachtspunt en uitdaging
Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat dekking niet zomaar voor handen is. Als we alleen 
uit zouden gaan van de huidige financiële situatie (januari 2020) zouden we dit voorstel niet 
aan u voorleggen. Het organisatiebelang is echter zodanig, dat we geen andere mogelijkheid 
zien. In informatieuitwisselingen in het voortraject is door u gevraagd om de knoppen te 
geven om aan te draaien. In dit voorstel zetten we in op het minimaal noodzakelijke om de 
zorg- en knelpunten op te lossen. We kunnen geen half plan uitvoeren, gelet op de 
problemen moet het in zijn totaliteit aangepakt worden. Dat betekent ook dat de formatieve 
knelpunten aangepakt moeten worden. Wij hebben hierin gekozen voor de minimale variant 
gelet op de financiële situatie. We hebben alle opties ter dekking overwogen. 

4.1 Er is een mogelijkheid ten aanzien van de incidentele kosten
Ten aanzien van de incidentele middelen komen we tot de volgende overweging. De totale 
incidentele kosten bedragen € 1.565.000 (2020: € 649.000 2021: € 489.000 2022: 
€ 427.000). Voor dekking van de kosten kijken we in eerste instantie naar het vrij 
besteedbare deel van de algemene reserve, flexibel deel. De Najaarsnota geeft een 
prognose van deze reserve die uitkomt op € 488.000. Wij willen deze ruimte niet benutten. In 
de dynamiek waarin de gemeenten zich op dit moment bevinden achten wij een dergelijk 
buffer ook nodig om in te kunnen spelen op andere prioriteiten c.q. onvermijdbare kosten. 
We maken hierbij ook de afweging dat de reserve onvoldoende dekking biedt.
Dekking ten laste van de algemene reserve basisdeel vinden wij niet correct. Het gaat hier 
niet om risico’s die zich voordoen waarbij we een beroep kunnen doen op het 
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weerstandsvermogen. Het gaat niet om een onontkoombaar risico maar om een expliciete 
keuze voor ons inziens noodzakelijke investeringen in de organisatie. 
Ons inziens resteert binnen de gegeven reservepositie van de gemeente alleen de inzet van 
de reserve toevoeging exploitatie. Deze reserve vormt het spaarpotje van de gemeente die 
met de huidige rentestanden weinig rendement meer oplevert. De afgelopen jaren is deze 
reserve aangewend voor de vorming van de reserve maatschappelijke vraagstukken (onder 
meer voor gedeeltelijke dekking van Hart van Leusden) en gedeeltelijke dekking van het 
CUP 2018-2022. De stand van de reserve is € 4,3 miljoen. Bij aanwending van deze reserve 
dient er wel structurele dekking te worden gevonden voor de wegvallende renteopbrengsten 
met een begroot rendement van 1%. Dit effect nemen we mee bij de structurele dekking.

4.2 De kosten passen structureel binnen de huidige begrotingspositie, voor 2020 en 2021 
resteren er wel tekorten.
Om de zorg- en knelpunten in de organisatie op te lossen en onze ambities van het 
coalitieakkoord te realiseren moeten we fors investeren. In de voorgaande paragrafen 
hebben wij de structurele en incidentele kosten in beeld gebracht. In paragraaf 4.1. hebben 
we de incidentele dekking aangegeven. De structurele dekking moet worden gevonden 
binnen de huidige begrotingspositie. Dit geeft het volgende plaatje:

Structureel 2020 2021 2022 2023 2024
Actuele begrotingspositie
Resultaat Najaarsnota 0 +67.200 +266.500 +187.700 187.700
Besluit de Korf 0 +197.000 +197.000 +197.000 +197.000

0 +264.200 +463.500 +384.700 +384.700

Kosten zorg- en knelpunten (par 1) -131.000 -131.000 -131.000 -131.000 -131.000
Kosten monitoring (par 2) -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

-146.000 -146.000 -146.000 -146.000 -146.000
Rentekosten inzet reserve (par 4.1) -9.700 -15.200 -19.500 -19.500 -19.500
Overige prioriteiten (par 3) -171.000 -171.000 -214.000 -214.000 -214.000

-326.700 -332.200 -379.500 -379.500 -379.500

Resultaat na maatregelen -326.700 -68.000 +84.000 +5.200 +5.200

Vanaf 2022 kunnen we de structurele kosten binnen de huidige begrotingspositie dekken. Dit 
lukt niet voor de jaren 2020 (€ 326.700) en 2021 (€ 68.000). Deze tekorten moeten we 
incidenteel dekken. Evenals de incidentele investeringen in de organisatie dekken we deze 
tekorten ten laste van de algemene reserve toevoeging exploitatie. Zoals in paragraaf 4.2.1 
aangegeven moeten bij dekking ten laste van deze reserve de wegvallende 
renteopbrengsten worden bijgeraamd. Deze bedragen zijn in de tabel opgenomen onder 
‘Rentekosten inzet reserve’.

4.3 Inzet middelen in relatie tot het weerstandsvermogen
Het oplossen van de zorg- en knelpunten in de organisatie en de inzet op de in paragraaf 3 
genoemde prioriteiten vergt een forse inzet van incidentele middelen. Hiervoor zetten we de 
algemene reserve toevoeging exploitatie in. Dit is een solide dekkingsmiddel. Deze reserve 
heeft geen bestemming. Door het structureel aframen van de renteopbrengsten kan de 
reserve als dekking worden ingezet.
Gelet op de hoogte van de benodigde incidentele middelen is het wel belangrijk om met een 
bredere scope naar onze vermogenspositie te kijken. In de Najaarsnota hebben wij een 
prognose van een weerstandsratio van 0,67 gegeven. Dit betekent dat het 
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weerstandsvermogen € 1,6 miljoen onder de ratio ligt. Conform het beleid dient het college 
binnen een jaar met voorstellen te komen om de ratio weer op 1 te brengen. Hoewel deze 
termijn op dit moment nog niet is verstreken vinden wij het in het kader van dit voorstel wel 
van belang om de raad inzicht te geven in de mogelijkheden om het weerstandsvermogen 
weer aan te vullen.
Binnen de exploitatie van het grondbedrijf zien wij nog een aantal potentiële mogelijkheden:
 Er is een vaststellingsovereenkomst met de fiscus gesloten over de vpb voor de 

Biezenkamp. Hierdoor zijn de kosten € 0,3 miljoen lager dan waarmee rekening 
gehouden is.

 In de Najaarsnota is een correctie opgenomen van een dubbel geraamde dotatie aan de 
reserve bovenwijkse voorzieningen voor grex Groot Agteveld. Hierdoor valt € 0,5 miljoen 
vrij binnen de algemene reserve van het grondbedrijf.

 In de paragraaf grondbeleid van de begroting 2020 is een resultaatprognose 
opgenomen. Hiervoor is voor de bouwgronden in exploitatie een resultaat geraamd van 
€ 0,6 miljoen. Voor de faciliterende complexen is een resultaat geraamd van € 0,4 
miljoen. Uiteraard kan de winst pas worden genomen als deze daadwerkelijk is 
gerealiseerd.

Binnen de algemene reserve grondbedrijf zijn op basis van deze analyse potentiële 
verhogingen van het weerstandsvermogen mogelijk tot een bedrag van maximaal € 1,8 
miljoen (waarvan € 0,8 miljoen hard). Indien deze middelen ontoereikend zouden zijn 
resteert er nog € 2,3 miljoen in de reserve toevoeging exploitatie die (onder voorwaarde van 
compensatie van de renteopbrengsten) zouden kunnen worden vrijgemaakt voor aanvulling 
van het weerstandsvermogen. Ook voor het provinciaal toezicht is het belangrijk om het 
weerstandsvermogen binnen de afgesproken ratio’s te brengen c.q. te houden.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Alternatief is niet te investeren in de organisatie, of om op onderdelen minder te investeren 
in de organisatie dan nu wordt voorgesteld om het fundament op orde te krijgen
Het fundament van de organisatie is van groot belang voor het functioneren van de 
gemeente en voor het realiseren van de (politieke) doelen. Het voorstel dat voorligt is niet uit 
de lucht gegrepen, maar resultaat van gedegen onderzoek en het met de medewerkers 
zoeken naar de oplossingen die daadwerkelijk in de praktijk tot resultaat zullen leiden. Op 
basis van een onderzoek (met een respons van 82%) is gekeken naar de volwassenheid 
van de organisatie en de cultuur. Vervolgens is door middel van personeelsbijeenkomsten 
opgehaald wat de positieve punten van de organisatie zijn en waar verbetering nodig is. 
Deze zijn vertaald in 3 ontwikkellijnen en 10 thema’s. Met 6 van de 10 thema’s is in 
werkgroepen (bemenst door 40 personen) aan de slag gegaan(de andere 4 werkgroepen 
starten in het 1e kwartaal 2020). De resultaten van deze werkgroepen vormen de input voor 
dit raadsvoorstel waar het gaat om het fundament. Door middel van opnieuw een 
personeelsbijeenkomst is getoetst of de aanwezigen zich konden vinden in de resultaten. 
We weten door deze aanpak dat onze medewerkers achter de aanpak staan. Om tot de 
aanpak te komen is gebruik gemaakt van externe expertise. 
Onze mensen hebben zich kunnen motiveren om met de organisatieontwikkeling aan de 
slag te gaan, dit voorstel wordt gevoeld als laatste redmiddel. Niet investeren in de 
organisatie zal tot gevolg hebben dat de motivatie een flinke dip zal krijgen, en dat de zorg- 
en knelpunten blijven bestaan.
We hebben gezien dat het ziekteverzuim en het gevoel van werkdruk opliepen de laatste 
jaren. Niet investeren of minder investeren zal ertoe leiden dat het fundament van de 
organisatie niet op orde is. 
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Een alternatief is om meer structureel te investeren in de organisatie
Er is kritisch gekeken naar wat er wordt aangevraagd en naar mogelijke dekking. Dat 
resulteert erin dat we een deel van de structurele dekking gevonden hebben in de inzet van 
de flexibele schil én dat we de uitdaging aannemen om het zo veel mogelijk op orde te 
krijgen met incidentele middelen. We geloven erin dat we door deze maatregelen de 
organisatie beter kunnen richten en inrichten en de gevolgen daarvan moeten merkbaar zijn 
voor iedere medewerker. We hebben daarvoor een aantal jaar de tijd nodig, en willen dan 
opnieuw kijken in hoeverre er structurele middelen nodig zijn waarbij de aanname nu is dat 
het door deze organisatieontwikkeling fors minder is dan wat nu incidenteel wordt 
aangevraagd. 
De organisatie snakt echter naar stabiliteit. Een voorstel als dit waar een groot deel 
incidenteel wordt aangevraagd komt gevoelsmatig niet overeen met de behoefte aan 
stabiliteit. In plaats van nu meer structureel aan te vragen, zullen we hier op andere 
manieren aan tegemoet komen. Zo kunnen teamleiders bijvoorbeeld al wel structureel 
geworven worden, waarbij we rekening houden met natuurlijk verloop, waardoor we wel de 
gewenste continuïteit en stabiliteit borgen. 
Vanuit de organisatie is er een grote wens naar meer handjes. De organisatie zou met name 
graag zien dat er handjes op de werkvloer bijkomen. Wij zijn van mening dat de meest 
prangende knelpunten aangepakt moeten worden, deze staan ook in het voorstel. Dit 
voorstel is er echter vooral gericht om het fundament op orde te krijgen. Dat betekent dat er 
gewerkt moet worden aan het opnieuw richten (sturing geven) en inrichten van de 
organisatie. Van daaruit zal de werkdruk op de werkvloer verminderen. 

Er kan gekeken worden naar de taken en ambities
Met de gevraagde investering worden de randvoorwaarden gecreëerd om de zorg- en 
knelpunten op te lossen. Een alternatief is het aantal taken en ambities fors te verminderen. 
Echter, vanuit eerdere kerntakendiscussies weten we dat een groot deel van de taken 
wettelijke taken zijn. Wettelijke taken kunnen niet worden geschrapt. Juist de autonome 
taken zorgen voor eigenheid van de gemeente Leusden, die taken staan dan ter discussie. 
Autonome taken van de gemeenten zijn bijvoorbeeld: accommodaties, hondenbeleid, 
bestuurlijke samenwerking, speelvoorzieningen, parkeren, minimabeleid, 
peuterspeelzaalwerk, onderwijsbegeleiding, gemeentelijke monumenten, zwembad, 
bibliotheek, sportbeleid, recreatie en toerisme, belastingopbrengsten. 
Het grootste deel van onze taken is deels wettelijk en deels autonoom. Bij die taken kan 
naar het ambitieniveau worden gekeken. Bij het maken van dit voorstel is uitgegaan van de 
huidige taken die de organisatie heeft (vanuit coalitie akkoord en college- 
uitvoeringsprogramma). Bij het sluitend krijgen van de begroting 2020 in het voorjaar 2019 
zijn alle taken tegen het licht gehouden. Daarbij zijn bezuinigingsvoorstellen in het sociaal 
domein voorgesteld en is gekeken naar mogelijkheden in de totale begroting. De resultaten 
daarvan zijn reeds ingeboekt. 

Er kan prioriteit toegekend worden aan andere onderwerpen
Wij hebben u 4 onderwerpen voorgelegd om prioriteit aan toe te kennen. Het is mogelijk om 
andere onderwerpen aan te dragen. In bijlage 3 treft u de onderwerpen aan. De 
onderwerpen Sociaal Domein en Energietransitie sluiten rechtstreeks aan bij de 
speerpunten. Het onderwerp Recreatie en Toerisme is een nadrukkelijke opdracht vanuit het 
CUP. Samen met de organisaties en inwoners is gekomen tot deze visie. Wij zijn van 
mening dat hier nu ook op moet worden doorgepakt. 
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Risico’s
Met dit voorstel wordt ingezet op het fundament van de organisatie. Bij besluitvorming over 
dit voorstel is het niet zo dat er verder geen formatie meer zal worden gevraagd aan de raad. 
We voorzien nog een aantal (kaderstellende) onderwerpen en opgaven waarbij de vraag om 
formatie aan u wordt voorgelegd bij de kaderstelling/ opdrachtformulering. Deze formatie is 
gekoppeld aan inhoudelijke ambities. 

Plan van aanpak / Tijdsplanning
Zie bijlage. 

Bijlage
- Bijlage 1: Bijlage bij raadsvoorstel: Plan van Aanpak 
- Bijlage 2: overzicht knelpunten
- Bijlage 3: overzicht ten behoeve van prioritering
- Bijlage 4: advies Ondernemingsraad

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester

Zaaknummer L236351 Pagina 10



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 21 januari 2020, nummer:  L236351.

b e s l u i t:
1. De randvoorwaarden te creëren om de zorg- en knelpunten in de organisatie op te 

lossen en hiertoe de volgende middelen beschikbaar te stellen:
a. Vanaf 2020 structurele ruimte ad € 131.000 voor uitbreiding van de formatie 

en verhoging van het Centraal Knelpuntenbudget;
b. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 incidentele ruimte voor tijdelijke uitbreiding 

van de formatie met respectievelijk € 649.000, € 489.000 en € 427.000.
2. Bij de voor- en najaarsnota de voortgang en het effect van de organisatie 

ontwikkeling te monitoren en daartoe € 15.000 beschikbaar te stellen; 
3. Gelet op het coalitie- akkoord en het college uitvoeringsprogramma prioriteit toe te 

kennen aan sociaal domein, duurzaamheid en Leusden op de Kaart en daartoe 
 € 214.000 beschikbaar te stellen.

4. De onder 1b genoemde incidentele kosten te dekken uit de algemene reserve 
toevoeging exploitatie;

5. De onder 1a genoemde structurele kosten vanaf 2022 bij te ramen binnen de 
beschikbare begrotingsruimte en de voor 2020 en 2021 resterende tekorten ad 
€ 326.700 en 2021 ad € 68.000 te dekken ten laste van de algemene reserve 
toevoeging exploitatie.

6. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging 2020-
1012 en deze vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 12 maart 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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