
Bijlage 1 bij raadsvoorstel: Plan van Aanpak

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. Vanaf zomer 2019 zijn we hier in een organisatie- 
ontwikkelproces mee aan de slag gegaan. In deze bijlage wordt het plan gepresenteerd om 
de zorg- en knelpunten op te lossen en tot een wendbare, flexibele en solide organisatie te 
komen. Deze bijlage geeft informatie over de aanpak als achtergrond bij de kaderstellende 
informatie uit het raadsvoorstel. 

Doel / Effect
Het doel is tot een wendbare, flexibele en solide organisatie te komen die in staat is om 
veranderingen/ontwikkelingen op tijd te signaleren en er adequaat op in te kunnen spelen. 
We hebben zorg- en knelpunten in de organisatie gesignaleerd en onderzocht. We zien dat 
de organisatie afdrijft van het in de organisatievisie beschreven doel om te komen tot een 
wendbare en flexibele organisatie. We moeten het tij keren. Met dit voorstel pakken we de 
zorg- en knelpunten aan en zetten we de organisatie in de juiste stand om wendbaar, flexibel 
en solide te worden.  

1. Zorg- en knelpunten

1.1 De zorg- en knelpunten moeten worden aangepakt
In de kaderbrief 2020 is melding gemaakt van de zorgpunten in de organisatie: 
- een oplopend ziekteverzuim (8,8% mei 2019);
- hoge werkdruk bij een substantieel deel (25%) van de organisatie met als risico 

uitval;
- 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. In de praktijk van alledag zien we de organisatieproblemen terugkomen in de 
dienstverlening naar onze inwoners, organisaties en bedrijven. Lang niet op alle punten 
wordt voldaan aan onze servicenormen. 
Deze geconstateerde zorg- en knelpunten zijn nader onderzocht in de periode juli 2019- 
december 2019. Door middel van een personeelsbijeenkomst is nader geduid waar de 
knelpunten zitten. Duidelijk is geworden dat de organisatie piept en kraakt en dat er nu 
ingegrepen moet worden, willen we niet verder afdrijven. We hebben vervolgens de 
knelpunten vertaald in 3 ontwikkellijnen: 
1. Samenhang verbeteren (inzetten op het bevorderen van sociale cohesie: structuur, 

integraliteit, huisvesting);
2. Effectiviteit in het werk vergroten (behouden van de kracht (loyale medewerkers), 

inzetten op het opdrachtgever- opdrachtnemerschap);
3. Leiderschap versterken (inzetten op situationeel leiderschap: per situatie past de 

leidinggevende zijn stijl van leidinggeven afhankelijk van de situatie aan. De mate 
waarin leidinggevenden in staat zijn om het gedrag van de medewerkers te 
beïnvloeden speelt hierin een grote rol). Bij situationeel leiderschap wordt gewerkt 
aan de taakvolwassenheid van de medewerker. In onderstaand model is dit 
weergegeven. 
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Deze ontwikkellijnen (samenhang verbeteren, effectiviteit vergroten, leiderschap 
versterken) hangen met elkaar samen. De volgorde is willekeurig. In de praktijk starten 
we met alle drie de ontwikkellijnen tegelijk. Vanuit deze ontwikkellijnen is te zien dat het 
hier niet alleen gaat om een te veel aan taken. We moeten opnieuw aan de basis, het 
fundament van de organisatie werken om van daaruit de organisatie door te ontwikkelen 
in de gewenste richting. Tegelijkertijd moet een aantal formatieve knelpunten worden 
opgelost. 
Inzetten op het fundament van de organisatie, en daarmee op de hele organisatie is van 
belang. Als gemeente hebben we veel taken uit te voeren. Voor onze inwoners, 
organisaties en bedrijven zijn we vaak het enige loket waar zij terecht kunnen. Onze 
dienstverlening moet op orde zijn en we moeten onze taken uitvoeren. Zowel de 
wettelijke taken als de autonome taken die ons door de politiek zijn opgedragen. Als het 
fundament van de organisatie niet op orde is, en dat is het nu niet, loopt het spaak. Er 
worden fouten gemaakt, langs elkaar heen gewerkt en het vraagt veel meer om tot de 
gewenste resultaten te komen. 

1.2 De organisatievisie is actueel 
De laatste jaren zien we dat er in toenemende mate sprake is van grote en frequente 
veranderingen. Economische, technologische en sociale ontwikkelingen volgen elkaar in 
rap tempo op en stellen organisaties voor nieuwe uitdagingen. In onze organisatievisie 
(2017) staan deze ontwikkelingen benoemd en is aangegeven dat we klaar moeten zijn 
als organisatie om op de nu nog onbekende ontwikkelingen in te kunnen spelen. Dat 
vraagt om een wendbare organisatie. In onze organisatievisie staan 3 pijlers beschreven 
waarop we inzetten: 
- Samenwerken. De gemeente moet inspelen op de steeds sneller veranderende 

samenleving en de trends en ontwikkelingen die we daarin zien. De wendbaarheid en 
flexibiliteit die daarvoor nodig is versterken we door opgavegericht werken. Deze 
manier van werken gaat uit van het bundelen van krachten van partijen om samen 
meer te realiseren. Zo kunnen we met kracht en focus werken aan oplossingen die 
aansluiten bij de échte vraagstukken en ambities in de Leusdense samenleving.

- Werken vanuit de bedoeling. We kunnen niet leven en werken zonder regels, 
procedures en beleid (de systeemwereld). Maar systemen mogen niet tot doel 
worden verheven, waardoor we de zin, de reden waarom we het doen, uit het oog 
verliezen. Vaak wordt gedacht dat we vanzelf de bedoeling bereiken als alle 
systemen perfect werken en we ons daar allemaal aanhouden. In de praktijk blijkt dat 
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dit vaak tot onnodige bureaucratie leidt. Daarom willen we die manier van werken 
veranderen. Bij alles wat wij als organisatie doen, worden we gedreven door onze 
bedoeling: de reden waarom wij als organisatie bestaan De zin, het nut, van onze 
organisatie staat centraal. Regels, kaders, beleid, afspraken moeten ondersteunend 
zijn en bijdragen aan de bedoeling. Door hier continu aandacht voor te hebben, 
werken we ook aan onze wendbaarheid.

- Inzetten op het kapitaal van onze organisatie, onze mensen. De bovenstaande twee 
pijlers kunnen alleen verder worden gebracht als onze mensen het realiseren. In 
onze organisatievisie zetten we met deze pijler in op zelfstandigheid, flexibiliteit en 
een gezonde werkbalans. 

De organisatievisie is gebaseerd op de paradigma’s Samenleving Voorop. De 
paradigma’s (vanaf januari 2019 de kernwaarden) zijn het fundament van de 
organisatievisie. Door in te zetten op samenwerken (vertrouwen en verantwoordelijkheid, 
partnerschap, experimenteren, innoveren) en werken vanuit de bedoeling (maatwerk en 
inleven, vertrouwen en verantwoordelijkheid, experimenteren, innoveren) wordt gewerkt 
aan de kernwaarden. 

De organisatievisie is actueel. Vanuit de vakliteratuur wordt het beeld onderstreept, en 
ook trendwatchers vertellen over de noodzaak tot meer fluïde organisaties. In de praktijk 
zien we dagelijks de noodzaak om flexibel en wendbaar te zijn. In de dagelijkse praktijk 
zien we echter ook dat we dat niet zijn. En we zien dat we er niet komen. Hier hebben we 
last van. We zijn onvoldoende in staat om onverwachte, complexe ontwikkelingen tijdig 
te herkennen en hierop te reageren. We lopen achter de feiten aan. We lossen dit ad hoc 
op (bijvoorbeeld door inspringen, bijstellen van richting, inhuur), dat gaat ten koste van 
onze effectiviteit.  Met de opbrengst van de personeelsbijeenkomsten zien we dat we op 
de genoemde 3 ontwikkelingen moeten inzetten om hier verandering in aan te brengen.  

2. Investeren in de organisatie: richten en inrichten

Om het tij te keren willen we inzetten op de 3 ontwikkellijnen:
- Samenhang verbeteren;
- Effectiviteit in het werk vergroten;
- Leiderschap versterken. 
Daarnaast is het nodig om de formatieve knelpunten aan te pakken. Dit hoofdstuk gaat in 
op de aanpak voor de 3 ontwikkellijnen. In hoofdstuk 3 komen de formatieve knelpunten 
aan de orde.

2.1 Samenhang verbeteren: strategisch kijk- en denkvermogen is nodig voor het richten 
van de organisatie 
Het op tijd herkennen en erkennen van trends en ontwikkelingen is van groot belang om 
op tijd en adequaat te reageren. Daartoe is strategisch kijk- en denkvermogen nodig over 
alle domeinen van de organisatie. Het strategisch kijk- en denkvermogen zorgt ervoor 
dat de organisatie juist wordt gericht. Dat wil zeggen dat de organisatie met de juiste 
vraagstukken aan de slag gaat, waarbij de integraliteit aan de voorkant wordt geborgd. In 
de tijd dat we nog afdelingshoofden hadden, zat het bewaken van de integraliteit bij de 
totstandkoming van de beleidsproducten van de gezamenlijke afdelingen en het mede 
verantwoordelijk zijn voor de samenwerking tussen de afdelingen onderling in het 
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takenpakket van de afdelingshoofden. Op dit moment is dat een hiaat in onze 
organisatie. Deze taken vinden we passen bij de functie van de strategisch adviseurs. De 
strategisch adviseurs houden zich bezig met het op basis van globale contouren 
ontwikkelen van strategisch concernbeleid, het signaleren van externe ontwikkelen en 
het regisseren van gemeentebrede (beleids)ontwikkelingsprocessen. 
Een organisatie als de onze heeft (altijd) structureel strategisch kijk- en denkvermogen 
nodig. We hebben het over strategisch kijk- en denkvermogen op gemeenteniveau. Het 
betreft het domeinoverstijgend denken en verbindingen leggen. Daarom stellen we voor 
om op dit punt 1 fte structureel uit te breiden. 
Naast deze structurele functie stellen we ook 1 fte strategisch adviseur voor de duur van 
3 jaar voor. Gelet op het opnieuw richten van de organisatie hebben we voor de 
komende 3 jaar extra strategisch kijk- en denkvermogen nodig. We staan immers aan 
het begin, er loopt heel veel aan dossiers en het is zaak vanaf de start goed in te zetten 
op alle domeinen in samenhang, zodat het domeinoverstijgend denken en verbindingen 
leggen per direct wordt gestart.
De derde strategische adviesfunctie is (deels) belegd bij de organisatiemanager. Ook 
van de (nieuw te werven) organisatiemanager vragen we strategisch kijk- en 
denkvermogen. Dit verrijkt de functie en is een extra verbinding tussen college en 
organisatie. 
Naast deze gemeentebrede strategisch adviseurs hebben we in de organisatie (senior) 
beleidsadviseurs. Zij adviseren het college en de raad binnen een domein. 

De functie van organisatiemanager betreft bestaande capaciteit en vraagt derhalve geen 
extra formatieruimte.  Dit geldt wel voor de twee strategisch adviseurs. De kosten ramen 
wij als volgt:

2020 2021 2022 2023 2024
1 strategisch adviseur 107.000 107.000 107.000 107.000 107.000
1 strategisch adviseur voor 3 jaar1 107.000 107.000 107.000 - -

2.2 Samenhang verbeteren: structuur aanbrengen en aanpassen werkruimte om de 
sociale cohesie te bevorderen
Sociale cohesie is het uitgangspunt voor het vormen van (thuis)teams. We gaan 
(thuis)teams vormen om structuur aan te brengen in de organisatie, en daarmee een 
thuisbasis te vormen voor iedere medewerker. Iedere medewerker hoort in een team en 
kan op zijn team terugvallen. Het team is ook de basis om elkaar aan te spreken op 
houding- en gedrag en om de integraliteit binnen de vakgebieden van een team te 
vergroten. Ook wordt aandacht besteed aan integraliteit tussen teams. Zowel de 
strategisch adviseurs (op inhoud) als de teamleiders (sturen op integraliteit door middel 
van situationeel leiderschap) hebben hier hun rol in. 
Momenteel kennen we binnen de gemeentelijke organisatie van Leusden geen 
(thuis)teams. Wel heeft iedereen een teamleider. Een teamleider heeft een span of 
control van 30- 40 mensen. Gelet op omvang van onze organisatie hebben ‘teams’ van 
deze grootte geen inhoudelijke samenhang. Met thuisteams willen we dat er op inhoud 

1 De werkelijke kosten zullen in 2020 lager zijn indien vacatures moeten worden vervuld. De periode van 3 jaar 
loopt dan feitelijk door tot in 2023. Voor de inzichtelijkheid is hier gekozen om de bedragen voor hele jaren te 
ramen.
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raakvlakken zijn, zodat er daadwerkelijk vanuit het inhoudelijk werk een gevoel van 
verbinding is. Daarop kan worden voortgebouwd door de teamleider met het team. 
De vindbaarheid van ieder team(lid) in de organisatie behoeft aandacht. Dit kan 
bevorderd worden door voor ieder team een ‘vlek’ van werkplekken te creëren. Met kleur 
in de werkruimten, planten etc. kan dit makkelijk worden bewerkstelligd. 

2.3.  Effectiviteit in het werk verhogen
Er is een aantal zaken dat aandacht behoeft voor het vergroten van de effectiviteit. Zo 
vraagt een aantal taken verhoudingsgewijs te veel aandacht van iedere medewerker. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om taken als archivering van stukken, budgethouderschap en 
HRM activiteiten. Deze taken die voor de bezuinigingen vanuit de interne 
kerntakendiscussie centraal werden geregeld worden nu decentraal uitgevoerd en  
kosten relatief (te) veel tijd. We willen deze taken weer centraal beleggen ook omdat de 
kwalitatieve uitvoering van deze taken sterk achteruit is gegaan. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan de meer complexe archiefzaken. We verwachten nu van iedere 
medewerker dat zaken in het zaaksysteem worden opgeslagen en daarbij op de juiste 
manier worden gearchiveerd. Uit de praktijk blijkt dat onze medewerkers dit te weinig 
doen om de kwaliteit te waarborgen. Gevolg is dat we de gemeentearchivaris (vanuit 
Archief Eemland) en de provincie die in het kader van interbestuurlijk toezicht de vinger 
aan de pols houden rapporteren dat de kwaliteit onvoldoende is. 

Voor het vergroten van de effectiviteit in het werk maken we de rolverdeling tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk zodat iedereen weet wat hem/haar te doen 
staat. Dit is nodig om risicosturing de aandacht te geven die het behoeft. Met duidelijke 
rollen, en een duidelijke opdracht met wederzijds commitment kan het gesprek over 
risicosturing plaatsvinden. Het hebben van overzicht en inzicht in alle opdrachten zorgt 
dat er beter op gestuurd kan worden. 

Ook horen een gedegen inwerkprogramma en bijscholingsprogramma tot het fundament 
van de organisatie om het werk op de juiste wijze uit te voeren. Op dit moment ontbreken 
beiden. 

2.4 Effectiviteit in het werk vergroten: behouden loyale medewerkers
Onze medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. We willen als goed werkgever 
goed voor onze medewerkers zorgen. De loyaliteit van onze medewerkers is enorm en 
dat is een groot goed. Door medewerkers aan onze organisatie te binden behouden we 
het geheugen van de organisatie, en daarmee de continuïteit. Om onze medewerkers 
voor de organisatie te behouden, zetten we in op duurzame inzetbaarheid: vitaliteit, 
opleiding en ontwikkeling, gezondheid, een leven lang leren, leefstijl, en 
talentmanagement. 

2.5 Leiderschap versterken: sturingskracht is nodig voor het inrichten van de organisatie
Om het voorgaande te bewerkstelligen is het van groot belang dat de organisaties goed 
wordt geleid. Zonder professionele aansturing lukt het niet om het fundament op orde te 
krijgen. Dagelijkse aansturing van alle medewerkers en teams is nodig om de 3 
ontwikkellijnen tot bloei te laten komen. Het vergroten van de sturingskracht door 
integrale en professionele aansturing van de organisatie zorgt ervoor dat de organisatie 
op de juiste manier wordt ingericht. 
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We gaan hierbij uit van situationeel leiderschap en een passende span of control. 
Gebleken is vanuit onderzoek in september 2019 dat de taakvolwassenheid in de 
organisatie laag is. Door het schuiven van taken en verantwoordelijkheden in de 
afgelopen jaren is er te veel onduidelijkheid. Dat geldt zowel voor het management 
(waarbij de managementlaag van afdelingshoofden is komen te vervallen) als voor de 
medewerkers die door verschuiven van taken als gevolg van bezuinigingen meer taken 
hebben gekregen en daar niet voldoende op zijn ingewerkt en thuisgeraakt. Door te 
zorgen voor de juiste aansturing van onze medewerkers, gericht op ieders persoonlijke 
behoefte én gelet op het organisatiebelang, kunnen we iedere medewerker en daarmee 
de organisatie naar het gewenste niveau brengen. Sturing per medewerker is nodig om 
de individuele weerbaarheid te vergroten. 
We gaan hierbij uit van een span of control van 1 manager op 15-20 medewerkers. 
Indien we deze norm vertalen naar de omvang van de organisatie komen we op een 
benodigde formatie voor management van 6 tot 8 fte. 6 fte bij een span of control van 20 
medewerkers en 8 fte bij 15. Bij deze berekening laten we de medewerkers die vallen 
onder de BLNP- samenwerking buiten beschouwing. Deze medewerkers vallen op den 
duur onder de aansturing van BLNP. Als we de formatie voor BLNP en de daaraan 
gekoppelde management-formatie buiten beschouwing laten is de huidige capaciteit van 
het management ongeveer in lijn met een span of control van 20. 
Mede gelet op de BLNP-ontwikkeling en de aansturing van medewerkers die daaraan 
gekoppeld is en de analyse dat de taakvolwassenheid van alle medewerkers in de 
organisatie op korte termijn sterk verbeterd moet worden gaan we uit van een span of 
control van 15 die de komende drie jaar kan oplopen naar 20. Dit betekent dat we kiezen 
voor een tijdelijke versterking van het management voor een periode van 3 jaar. De 
financiële consequenties zijn als volgt. 

2020 2021 2022 2023 2024
Benodigd management (1 op 15) 827.000 827.000 827.000 - -
Benodigd management (1 op 20) - - - 620.000 620.000

827.000 827.000 827.000 620.000 620.000
Beschikbare formatie management 631.000 631.000 631.000 631.000 631.000
Tijdelijke formatie uitbreiding2 196.000 196.000 196.000

3. Formatieve knelpunten
In het voorgaande hoofdstuk zijn de ontwikkellijnen beschreven om het fundament van de 
organisatie te herstellen. Daarbij hoort ook dat een aantal formatieve knelpunten wordt 
opgelost. 

3.1 In een eerdere bezuinigingsronde is bezuinigd op het centraal knelpuntenbudget. Het 
huidige centraal knelpuntenbudget is niet toereikend 
In de begroting is een budget opgenomen van € 142.000 (inclusief jaarlijkse indexering) voor 
het opvangen van knelpunten, het zogenaamde centraal knelpuntenbudget (CKB). Dit 
budget is nodig om vervangende capaciteit voor ziekte, en zwangerschap te kunnen 
bekostigen. In een eerdere bezuinigingsoperatie is dit budget verlaagd met 50%. De 
afgelopen jaren is gebleken dat dit budget verre van toereikend is waardoor elk jaar er extra 
budget moest worden geraamd in de voor- of najaarsnota. Wij willen een solide organisatie 

2 De werkelijke kosten zullen in 2020 lager zijn indien vacatures moeten worden vervuld. De periode van 3 jaar 
loopt dan feitelijk door tot in 2023. Voor de inzichtelijkheid is hier gekozen om de bedragen voor hele jaren te 
ramen.
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zijn met een financieel solide begroting. Daarin past het om de kosten die we maken ook te 
ramen in de begroting. De werkelijke kosten van de afgelopen drie jaar bedroegen:

2017 2018 2019
Vervangende capaciteit 97.000 282.000 377.000
% ziekteverzuim 4,4% 6,4% 6,8%

De gemiddelde kosten voor vervangende capaciteit voor ziekteverzuim over deze periode 
bedroegen € 252.000. Het structurele budget van € 142.000 was ontoereikend. Wij stellen 
voor om het budget voor knelpunten weer te verhogen met € 100.000.

2020 2021 2022 2023 2024
Structurele verhoging CKB 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

3.2 Eerder bezuinigde formatie is toch nodig
In de vorige bezuinigingsronde is fors bezuinigd op overhead. Op een aantal punten is te 
veel bezuinigd, en daar komen we nu op terug:

- Digitale informatievoorziening, opslag complexe zaken (zie ook paragraaf 2.3):1 fte
- HRM- adviseurs. Destijds is alleen de formatie voor HRM advies in stand gehouden 

(0,9 fte is bezuinigd), waarbij de formatie voor o.a. organisatie ontwikkelingsadvies is 
bezuinigd. We zien dat we dit wel nodig hebben, o.a. in het ontwikkelen van een 
inwerkprogramma, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid etc. Daarom wordt 
voorgesteld om 0,31 fte uit te breiden op dit punt. 

- Facilitaire zaken: de formatie is wegbezuinigd in de eerdere taakstellingen, maar de 
taken zijn voor een deel gebleven. Het niet hebben van één centraal persoon die de 
facilitaire taken op zich neemt en hier verantwoordelijk voor is, pakt in de praktijk 
nadelig en niet efficiënt uit. De benodigde formatie betreft 0,44 fte.

- Digitaal informatiebeheer/ post. Op deze taak wordt ingehuurd. Het is een 
noodzakelijke taak die de benodigde expertise vraagt. Het is voordeliger om deze in  
dienst te hebben: 1 fte.

In onderstaande tabel is het verloop van het aantal fte’s weergegeven. We zijn in de loop der 
jaren fors teruggegaan in het aantal fte’s. Voor een deel heeft dat te maken met 
verzelfstandiging/ uitbesteding van taken (13,6 fte), voor een deel met het creëren van een 
flexibele schil (8,7 fte zijnde een budget van € 430.000 dat volledig ingezet wordt ter dekking 
van inhuur) en voor een deel door bezuinigingen (20,1 fte). Daar staat tegenover dat vanaf 
2017 er ook uitbreidingen zijn geweest in de formatie. Deze uitbreidingen hebben vooral te 
maken met nieuwe taken (AVG, Sociaal Domein, Duurzaamheid). Het grootste deel van de 
uitbreidingen van 12,9 fte is binnen de bestaande begroting gedekt. De extra budgettaire 
middelen bedroegen structureel € 160.000.
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Tabel: verloop formatie in de jaren 2012- 2019.

3.3 Overige knelpunten
Naast de genoemde knelpunten in de formatie bij 3.2 is er nog een aantal knelpunten. Deze 
knelpunten zijn resultaat van de huidige werkwijze, waarbij het niet loopt zoals het hoort te 
lopen. Om het fundament van de organisatie op orde te krijgen, moet dit worden 
meegenomen. 

- Beleidsadviseur 0,5 fte. Door ad-hoc beslissingen en oplossingen in de krappe 
formatie is geschoven met formatie en taken. Daarbij is in de loop van de tijd een 
tekort aan dekking ontstaan van 0,5 fte. Het betreft het niet hebben van dekking voor 
vaste aanstellingen. 

- sporthalbeheerders: 0,22 fte. Nadat het Sportbedrijf is opgehouden te bestaan, is een 
inschatting gemaakt van de benodigde uren voor het beheren van de 
sportaccommodaties. In de praktijk blijkt dat met name sporthal Buiningpark intensief 
wordt gebruikt en dat het meer uren vraagt van de sporthalbeheerders. De 
sporthalbeheerders zorgen ervoor dat de Leusdense gemeentelijke sportzalen op 
orde en veilig blijven en zij zijn contactpersoon voor de gebruikers. De roosters voor 
verhuur worden opgesteld en bij problemen bij het gebruik en toegang tot de hallen 
wordt een beheerder opgeroepen. Gebleken is dat de noodzakelijke werkzaamheden 
niet binnen de beschikbare formatie kan worden uitgevoerd (1x 20 uur + 1x 24 uur). 

- beleidsadviseur Openbare Ruimte: 0,5 fte. We hebben tijdelijk (incidenteel) een 
beleidsadviseur Openbare Ruimte aangetrokken (aanstelling loopt tot mei 2020). We 
weten dat er veel speelt in de openbare ruimte in de gemeente Leusden. Gelet op de 
jaren waarin de gemeente Leusden groot is geworden, moet er nu veel gebeuren. Er 
staan grote investeringen op stapel. 0,5 fte beleidsadviseur Openbare Ruimte is 
nodig om beleidsmatig te kijken. Zonder capaciteit voor beleidsadvies schieten we 
direct de uitvoering in. Het gevaar van ad hoc oplossingen ligt dan op de vloer. In het 
kader van penny wise, pound foolish wordt voorgesteld om deze formatie structureel 
beschikbaar te stellen. Dat brengt het volgende voordeel: 
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o Kennis en kunde op een abstracter niveau dan de vakadviseurs om de eerste 
(cruciale) fasen van gebiedsontwikkelingen goed te kunnen richten en 
beoordelen;

o Kennis en kunde bij voorgestelde afwijkingen van het Handboek inrichting 
openbare ruimte (HIOR), kunnen adviseren;

o Kennis en kunde om het HIOR procesmatig en inhoudelijk actueel te houden 
(denk hierbij aan ontwikkelingen in duurzaamheid, klimaatregelen, 
energietransitie, 5G);

o Een trekker bij de voorbereiding van civieltechnische projecten en een 
opdrachtgeversrol bij de uitvoering. 

We stellen voor deze onderdelen incidenteel te ramen voor 3 jaar. In die 3 jaar leggen wij 
onszelf op om structurele dekking te zoeken binnen de begroting. 

We hebben vanuit de organisatie veel meer knelpunten aangereikt gekregen dan de hier 
genoemde knelpunten (zie bijlage 2). Alle knelpunten zijn tegen het licht gehouden en er is 
heel kritisch naar gekeken. Voor een deel van de knelpunten zien we oplossingen in de 
organisatie- ontwikkeling. Met het beter inrichten van de organisatie waarbij gewerkt wordt 
aan duidelijkheid, structuur en integraliteit moet de werkdruk verminderen. Op voorhand 
vragen wij hier geen extra formatieruimte voor, maar sturen wij erop dat de knelpunten 
worden opgelost door de in het voorgaande beschreven aanpak op de 3 ontwikkellijnen. 
Voor een ander deel zien we dat de gevraagde formatie verband houdt met wensen en 
ambities. Bij deze formatieve knelpunten stellen wij dat dit meegenomen wordt bij de 
kaderstellende documenten/ opdrachten. Op die manier kan de afweging worden gemaakt 
tussen de wensen/ ambities en de benodigde middelen. In het volgende hoofdstuk wordt 
daar verder op ingegaan. 

3.4 Structurele dekking
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 flexibel schil een budget 
geraamd van 2 fte. In de organisatievisie van 2017 hebben wij ook al aangeven 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 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 flexibele 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.
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Resumerend stellen wij voor om € 290.000 van de flexibele schil in te zetten en daarmee om 
te zetten naar 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. 

4. Prioriteiten in ambities
In het coalitie- akkoord en in het college uitvoeringsprogramma (cup) staan de ambities voor 
2018- 2022 beschreven. Met een organisatie die op orde is kan een groot deel van de 
beschreven ambities worden gerealiseerd. Er is ook een aantal grote ambities die meer 
vragen. Daarnaast zien we ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving waar extra 
middelen voor nodig zijn. In het coalitie- akkoord en in het college uitvoeringsprogramma zijn 
3 speerpunten benoemd: sociaal domein, duurzaamheid en solide begroting. In het kader 
van solide begroting moet een prioritering worden gemaakt, want de beschreven ambities 
vanuit het coalitieakkoord en het cup, ontwikkelingen, en nieuwe wet- en regelgeving vragen 
meer middelen dan beschikbaar zijn. 

Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te prioriteren en de middelen ter beschikking te 
stellen:

- Zorgkosten Sociaal Domein, € 40.000. Er wordt flink ingezet op het bereiken van de 
doelen Sociaal Domein zoals beschreven in het college uitvoeringsprogramma. De 
taskforce zoals deze vorig jaar is ingezet, heeft zijn vruchten afgeworpen en heeft 
inzicht gegeven in het werk dat moet gebeuren. We blijven sturen op de doelen. We 
zien tegelijkertijd dat dit veel vraagt van onze beleidsadviseurs in het sociaal domein. 
Naast het sturen op de doelen, is er ook veel regulier werk dat moet gebeuren. Om 
onze beleidsadviseurs te laten focussen op het realiseren van de doelen, wordt 
voorgesteld om een junior beleidsadviseur aan te trekken voor een deel van de 
reguliere taken om op die manier de beleidsadviseurs te ontlasten. 

- Subsidie Lariks, € 51.000. Er ligt een subsidieaanvraag 2020 die niet past binnen de 
financiële kaders. Met Lariks zijn wij in gesprek om te bepalen welke activiteiten 
uitgevoerd moeten worden binnen het beschikbare subsidiebedrag. We zien echter 
met de omslag die gemaakt dient te worden binnen de organisatie en de opgave die 
er ligt dat we veel vragen van de stichting. Wij vragen u om de middelen ad 
€ 51.000,- beschikbaar te stellen zodat wij hierin vlot kunnen handelen als de 
middelen nodig zijn. Met deze aanvraag activeren we de middelen, maar nadere 
gesprekken met stichting Lariks zijn nodig om te bepalen in hoeverre deze middelen 
nodig zijn. We vragen het met dit voorstel aan omdat het onderdeel is van de 
prioritering en we met een separaat raadsvoorstel direct een aantal maanden verder 
zijn.  

- Energietransitie, € 80.000. Langzaam maar zeker worden de contouren voor de 
energietransitie concreter: het gaat om een hele forse opgave die –zo luidt de ambitie 
zo mogelijk ook nog versneld moet worden. Verder is het een langdurig proces waar 
we zeker tot 2040 mee bezig zijn. De inspanning bestaat er uit enerzijds de basis op 
orde te krijgen door het maken van een warmtevisie en daarop gebaseerd 
warmteplannen, het realiseren van het Energieloket en Energiehuis en anderzijds uit 
het stimuleren, faciliteren en –waar nodig- verbinden van initiatieven uit de 
samenleving. De gemeente kan simpelweg niets zonder de inzet van de 
samenleving. Daarnaast moet we samen met onze regiogemeenten het komende 
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jaar een bod aan het rijk doen voor de energiebesparingsmogelijkheden in de regio 
en de opwek van duurzame energie. Dit met als doel om in 2030 49% minder CO2-
uitstoot te hebben gerealiseerd en uiteindelijk in 2050 95% reductie. Daarna moeten 
de plannen van de RES ook gerealiseerd worden. Dit hele pakket aan 
werkzaamheden moet plaatsvinden in een omgeving die nog een grote mate van 
onduidelijkheid en ontwikkeling kent. Welke maatregelen en middelen van de 
rijksoverheid komen wanneer beschikbaar en voor wie; hoe gaan technologische 
ontwikkelingen de energietransitie eenvoudiger en goedkoper maken en hoe lang 
gaat dat nog duren? Zo maar enkele vragen. Om deze cup- ambitie in goede banen 
te leiden is er extra formatie nodig aanvullend op wat er is. Gelet op de lange 
doorlooptijd van de energietransitie moet deze formatie structureel worden ingezet. 
Daarbij blijft het noodzakelijk om prioriteiten te blijven stellen in aard en tijd binnen 
het totaal van mogelijke werkzaamheden. 

- Leusden op de kaart; € 43.000 vanaf 2022 structureel. Zie separaat raadsvoorstel 
Visie Recreatie en Toerisme. In het college uitvoeringsprogramma is Leusden op de 
kaart nadrukkelijk genoemd. Om hier uitvoering aan te geven is met de samenleving 
een visie opgesteld. Wij stellen voor om deze visie uit te voeren en hier de benodigde 
financiële middelen voor beschikbaar te stellen zodat we ook de capaciteit hebben 
om hier uitvoering aan te geven. 

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 worden gekeken voor die onderwerpen die nu in deze 1e fase niet geprioriteerd zijn 
(zie bijlage 3).  

 
5. Dekkingsvoorstel

De hiervoor beschreven en doorgerekende knelpunten leveren het volgende structurele en 
incidentele plaatje op:

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

-290.000 -290.000 -290.000 -290.000 -290.000
131.000 131.000 131.000 131.000 131.000

Monitoring 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Totaal 146.000 146.000 146.000 146.000 146.000
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
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5.1 Incidentele dekking
De totale incidentele kosten bedragen € 1.565.000. Voor dekking van de kosten moeten we 
in eerste instantie kijken 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. 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 
weerstandsvermogen. Het gaat niet om een onontkoombaar risico maar om expliciete keuze 
voor een ons inziens noodzakelijke investering in de ambtelijke 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.

5.2 Structurele dekking
Resumerend komen we tot het volgende dekkingsvoorstel: 

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’.
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Planning
Toelichting per ontwikkellijn:

Samenhang verbeteren:
- Spelregels betreft intern beleid/ interne werkafspraken, werkinstructies, digitale 

formulieren en werkprocessen. We zetten in op het vergroten van de vindbaarheid en 
we zetten in op herijking en opnieuw implementeren en onderhouden van de 
spelregels. 

- De structuur van de organisatie dient ondersteunend te zijn. Daartoe is het zinvol 
allereerst de inrichtingprincipes vast te stellen (1e kwartaal 2020). Daarna willen we 
een periode gebruiken om te experimenteren of de theorie ook klopt met de praktijk. 
De structuur wordt alvast ingericht alsof het de definitieve structuur is. Werkende weg 
gaan we bijstellen waar dit gewenst is. Deze werkwijze biedt tevens de ruimte, 
wanneer de raad akkoord is met de uitbreiding van de strategische functies en de 
vast te stellen span of control, direct met de inrichting te starten. Doordat integraal 
gewerkt gaat worden is het eveneens noodzakelijk de interne coördinatie en 
verantwoordingsmechanismen ook daartoe in te regelen. 

- Integraal werken: er zijn kennis en vaardigheden die noodzakelijkerwijs verbeterd 
dienen te worden zoals: opdracht gestuurd werken, projectmatig werken, aanpassen 
processen en procesmatig werken, werken vanuit de bedoeling. We gaan gericht de 
juiste functionaliteiten hierop trainen.

Effectiviteit in het werk vergroten:
- Het is van groot belang dat medewerkers de ruimte blijven krijgen om hun talenten 

voor de gemeente Leusden in te zetten. Daartoe is het noodzakelijk deze talenten in 
beeld te brengen, duurzame inzetbaarheid te vergroten, en te werken met meerjaren 
(bij)scholingsaanpak. Tenslotte ontwikkelen we toekomstgericht personeelsbeleid en 
implementeren we dit. 

- Wij gaan de bestuurlijke advisering verbeteren: inrichten overlegstructuur, trainen 
politiek- bestuurlijke sensitiviteit, en ontwikkelen van goed opdrachtgever- 
opdrachtnemerschap.

Leiderschap versterken:
- Situationeel leiderschap is uitgangspunt. Dat betekent dat teammanagers zich bezig 

houden met:
o reguliere manageriele taken zoals bijvoorbeeld doelstellingen vertalen naar 

concrete acties en resultaten
o identificeren van de mate van taakvolwassenheid
o integraal coördineren van mensen en middelen
o het observeren en vergelijken van vooraf gestelde verwachtingen
o monitoren, aanpassen en bijsturen om binnen de risicotolerantie van de 

organisatie te blijven
Uiteraard is de leiderschapstijl afgestemd op de taakvolwassenheid van de 
medewerker zoals daar zijn: instructie, delegatie, coaching, inspiratie. 
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- De bestaande beschreven functies in het functieboek (strategisch adviseur, 
organisatie manager, teamleider) worden in januari 2020 getoetst en waar nodig 
herijkt. 

- In februari wordt de werving en selectie gestart voor die functies waarvoor de 
formatie beschikbaar is, inclusief een selectie- assessment. 

- Wanneer de raad akkoord is met het voorstel en de benodigde middelen beschikbaar 
stelt wordt gestart met de werving en selectie op deze functies. Ook hier is een 
selectie- assessment onderdeel van de sollicitatieprocedure voor de functies van 
strategisch adviseur en teamleider. 

In onderstaand schema zijn de ontwikkellijnen in de tijd weergegeven:

Ontwikkellijn Activiteiten Q1 Q2 Q3 Q4 Jaar 2
ontwikkel

ing

Jaar 3
ontwikkeli

ng
Samenhang
verbeteren

spelregels Plan van aanpak en 
opstellen en 
vaststellen

Start 
implementatie

100%

Afgerond 
25%

Afgerond 40% Afgerond 
80%

Afgerond 
100% Q1 

incl 
beheersmati
g onderhoud

structuur 
proces

Plan van aanpak en 
opstellen en 
vaststellen

Ontwerp 
structuur 

vaststellen

Inrichten 
teams

Afgerond 
herinrichting

Vastgestelde 
nieuwe 

structuur 
Q1

Evaluatie 
structuur Q1

structuur 
inhoud

Vaststellen inrichting 
principes

Experimenten 
indeling teams

Plaatsing 
medewerker

s

Bijstellen waar 
nodig

Definitieve 
inrichting 

Q1
huisvesting Opdrachtformulering

/ werkgroep
Opdracht 

verstrekken
Plan van 
aanpak 

opstellen en 
vaststellen

Implementatie 
starten

integraal 
werken

Plan van aanpak 
opstellen en 
vaststellen

Start 
implementatie

Afgerond 
15%

Afgerond  25% Afgerond 
60%

Afgerond 
100% Q4 

incl beheer 
en 

onderhoud

Meesterscha
p

vergroten

personele 
kansen

Plan van aanpak 
opstellen en 
vaststellen

Start 
implementatie

Afgerond 
20%

Afgerond 55% Afgerond 
80%

Afgerond 
100% Q4 

incl beheer 
en 

onderhoud

houding en 
gedrag

Opdrachtformulering
/

werkgroep

Opdracht 
verstrekken

Plan van 
aanpak 

opstellen en 
vaststellen

Implementatie 
starten

professionalitei
t

Plan van aanpak 
opstellen en 
vaststellen

Start 
implementatie

Afgerond 
15%

Afgerond 25% Afgerond 
60% 

Afgerond 
100% Q4 
incl beheer 
en 
onderhoud

Leiderschap 
versterken

sociale cohesie Opdrachtformulering
/ werkgroep

Opdracht 
verstrekken

Plan van 
aanpak 

opstellen en 
vaststellen

Implementatie 
starten

verantwoordelij
kheid nemen

Opdrachtformulering 
/ werkgroep

Opdracht 
verstrekken

Plan van 
aanpak 

opstellen en 
vaststellen

Implementatie 
starten

leidinggeven Plan van aanpak 
opstellen en 

Start 
implementatie

Afgerond 
50%

Afgerond 80% Afgerond 
100% Q2

Regulier 
onderhoud
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vaststellen
vacatures Vaststellen profielen 

en openstellen 
vacante vacatures

W&S/
assesment plus 

openstellen 
nieuwe 

vacatures

Start eerste 
groep 

nieuwe 
medewerker

s

Start tweede 
groep 

medewerkers

Onderlinge 
afstemming 

en 
coördinatie

Evaluatie en 
bijstelling
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