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Focus 2020

Voorgesteld besluit

1. Incidentele organisatorische maatregelen te treffen voor het jaar 2020 zoals opgenomen in bijlage 
1. 
2. Voor de maatregelen in 2020 € 838.723,- incidenteel ter beschikking te stellen.
3. Het Begrotingsoverschot 2020 (€ 646.000,-) in te zetten voor het bovenstaande bedrag. Het 
resterende bedrag van € 192.743,- te dekken uit de Algemene Reserve en bij de Najaarsnota 2020 te 
bepalen of de Algemene Reserve met dit bedrag kan worden aangevuld. 
4. € 400.000,- te reserveren voor 2021 voor het eventueel doortrekken van die organisatorische 
maatregelen naar dat jaar.
5. Het college de opdracht te geven om eind september 2020 een onderzoek op te leveren bestaande 
uit een analyse van de huidige situatie in de organisatie en aanbevelingen te doen richting de 
toekomst door een onafhankelijke partij. 
6. Op basis van het onderzoek de besteding te bepalen van het gereserveerde bedrag van € 
400.000,- en een eventuele bijstelling te betrekken bij de begrotingsbehandeling voor de begroting 
2021.
7. Het college de opdracht te geven om in de analyse en de aanbevelingen in te (laten) gaan op:

- structurele maatregelen om dergelijke majeure incidentele maatregelen in de toekomst te voorkomen

- een proces richting de Perspectiefnota 2022 waarin aandacht is voor de structurele financiële situatie 
en inhoudelijke en organisatorische consequenties

Inhoud
Inleiding
Per 1 januari 2018 werkt de organisatie in het samenwerkingsverband van de Drechtsteden en met 
het concept van zelforganisatie vanuit het gedachtegoed flexibel en wendbaar werken om goed op de 
continu veranderende samenlevingsvraagstukken in te spelen.

In de voorbereidingsjaren van 2016 en 2017 en vanaf 2018 met de feitelijke toetreding is er door de 
organisatie een grote prestatie geleverd. Binnen de bestaande budgetten (incl. bezuinigingen) met 
tevens een herinrichting van de teams naar zelforganisatie is de invlechting boven verwachting tot 
stand gekomen. Tijdens deze periode is “de winkel” gewoon open gebleven en heeft onze 
samenleving weinig tot niets gemerkt van de verbouwing. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren de 
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taken van de gemeente uitgebreid en is de personele bezetting, mede door de financiële 
onzekerheden, daar onvoldoende op aangepast. Door dat alles is er wel een grote werkdruk ontstaan 
en is dit enige tijd als “normaal” geaccepteerd. Mede door een zeer bewegelijke arbeidsmarkt heeft dit 
tot een situatie geleid waarbij organisatie, opgaven en financiële mogelijkheden in onbalans zijn 
geraakt. 

Eind 2019 is er geconstateerd dat op een aantal zaken de organisatie moet worden versterkt als 
gevolg van een aantal hoofdzaken die de afgelopen twee jaar volgorderlijk en/of gelijktijdig is gaan 
spelen en dat elkaar negatief versterkt:

1. na de toetredingsdatum de aandacht vooral is uitgegaan naar het wegnemen van 
kinderziektes die de toetreding met zich meebracht en het instappen in lopende regionale 
projecten en dossiers

2. de aandacht in 2018 daarnaast is uitgegaan naar het invullen van vacatures die eerder niet 
ingevuld waren tijdens de reorganisatie in 2017 

3. hierdoor niet kon worden ingezet op het stimuleren en faciliteren van een verdere uitwerking 
van het concept van zelforganisatie 

4. vervolgens een verdere aangetrokken arbeidsmarkt waardoor in korte tijd een relatief groot 
aantal medewerkers op strategische en tactische beleidsfuncties de organisatie heeft verlaten

5. de arbeidsmarktkrapte het moeilijk maakt om tot invulling te komen van die functies
6. de arbeidsmarktkrapte ons dwingt om junior en mediorkandidaten met potentie aan te nemen 

terwijl de functie in principe meer vraagt van de kandidaten op inhoudelijke kennis en 
gemeentelijke ervaring

7. de arbeidsmarktkrapte bijdraagt aan het niet kunnen invullen van strategische functies (junior 
en mediorkandidaten zijn daarvoor te licht)

8. de arbeidsmarktkrapte het moeilijk maakt om tot passende en betaalbare inhuur over te gaan 
als functies niet ingevuld kunnen worden, omdat bureaus in deze arbeidsmarktkrapte qua 
tarieven opplussen of geen voldoende gekwalificeerde mensen kunnen leveren

9. ons functiehuis/loongebouw onze organisatie belemmert in een goede concurrentiepositie op 
de arbeidsmarkt voor zowel het binden van vaste medewerkers als het aantrekken van 
nieuwe vaste medewerkers en/of inhuurkrachten

10. voor een groot aantal medewerkers de werkbelasting hoger ligt dan de belastbaarheid doordat 
zij werk opvangen die vertrekkende collega's achterlaten, werk verzetten om de vacatures 
ingevuld te krijgen en werken met hoge(re) ambities op hun eigen werkveld

11. als gevolg hiervan het niet altijd gelukt is de werving van en overdracht aan nieuwe 
medewerkers adequaat te organiseren

12. een werkbelasting die hoger ligt dan de belastbaarheid van een werknemer voor een lange(re) 
periode mogelijk meer vertrekkende medewerkers oplevert

13. het bovenstaande in samenhang het steeds lastiger maakt om goed in te blijven spelen op de 
vraagstukken in het belang van de samenleving van Hardinxveld-Giessendam

Beoogd effect
Het doel van dit voorstel is om goed invulling te blijven geven aan goed werkgeverschap door ervoor 
te zorgen dat medewerkers adequaat het bestuur kunnen bedienen in het belang van inwoners, 
bedrijven en instellingen. Het effect wordt bewerkstelligd door:

1.Incidentele maatregelen te treffen in 2020 door:
- Nieuwe in dienst komende junior en mediormedewerkers extra te begeleiden op persoonlijke 
ontwikkeling door vaste en ingehuurde krachten om hun potentie sneller aan te boren en in te zetten 
- Nieuwe in dienst komende medewerkers goed in te werken door het organiseren van een warme 
overdracht (een langere duur van inwerken) door vaste en ingehuurde krachten
- Op de moeilijk vervulbare sleutelfuncties senioriteit in te huren
- Medewerkers aan te trekken (voor een bepaalde periode) of aan te wijzen die de rol van spelverdeler 
krijgen en zorgdragen voor het overzicht in het werk van collega's en helpen met prioritering van hun 
werkzaamheden met inachtneming van de ambities vanuit het collegeprogramma en andere opgaven
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- Inzet van een senior / coördinator (op tijdelijke basis) voor team Leefomgeving om achterstanden 
weg te werken

2. Onderzoek te verrichten gericht op de toekomst en op te leveren in september 2020:
- Hiervoor een onafhankelijk partij (externe) in te zetten die de opdracht krijgt om:
 a. een analyse te verrichten van de huidige situatie in de organisatie
 b. daaraan toevoegt een beoordeling van de analyse van factoren die daartoe hebben geleid
 c. daarin betrekt interne en externe factoren
 d. daarin betrekt de rol van het bestuur en de organisatie 
 e. op basis daarvan aanbevelingen doet om de organisatie, opgaven en financiële mogelijkheden in 
balans te brengen
 f. een procesvoorstel oplevert om de aanbevelingen om te zetten in structurele maatregelen die 
ingebed worden in het proces van de Perspectiefnota 2022 

Argumenten
1.1 Door deze maatregelen worden junior en mediorkandidaten beter ingewerkt op inhoudelijke 
dossiers 

Er wordt extra aandacht besteed aan deze kandidaten door eerder op deze inhoudelijke dossiers 
ingehuurde medewerkers of door vaste krachten die deze dossiers tijdelijk onder hun hoede hadden in 
het geval van vacatures.   

1.2 Door deze maatregelen worden junior en mediorkandidaten sneller aangehaakt op gemeentelijke 
processen en de wijze van werken binnen een netwerkorganisatie

Er wordt extra aandacht besteed aan deze kandidaten door eerder ingehuurde medewerkers of vaste 
krachten die ingevoerd zijn in het werken voor een gemeente in een netwerk.   

1.3 Door deze maatregelen worden strategische functies tijdelijk ingevuld door inhuur 

De openstelling van vacatures voor deze functies hebben niet de gewenste kandidaten opgeleverd. 
Om toch de functies in te vullen en de werkzaamheden te continueren is inhuur noodzakelijk. 

1.4 Door deze maatregelen worden medewerkers beter gepositioneerd ten opzichte van de 
werkzaamheden 

Door spelverdelers aan te trekken of aan te wijzen wordt er extra aandacht besteed aan het hervinden 
van overzicht in de werkzaamheden. Dit ondersteunt het voeren van het goede gesprek met 
ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers over prioritering van werkzaamheden met inachtneming van 
het collegeprogramma en het coalitieakkoord. 

1.5 Door de mix van deze maatregelen wordt de werkbelasting op vaste medewerers verlicht en wordt 
het aantrekkelijker om te (blijven) werken voor Hardinxveld-Giessendam

Het levert een stabielere werkomgeving op waarin meer aandacht uitgaat naar werk dan naar het 
opvullen van 'gaten' in de organisatie wat onrust oplevert. Een stabiele werkomgeving waarin 
medewerkers regie hebben over hun werk levert meer plezier op en maakt het aantrekkelijker om te 
(blijven) werken voor Hardinxveld-Giessendam. 

1.6 De advisering aan en postionering van raad en college worden gewaarborgd

Er wordt door de maatregelen een situatie gecreërd waarin vacatures worden ingevuld - zoveel als 
mogelijk door medewerkers die in dienst komen - en er dus weer menskracht is op verschillende 
inhoudelijke dossiers. 

1.7 De positiebepaling van de belangen van Hardinxveld-Giessendam in de regio wordt gecontinueerd
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Er wordt door de maatregelen een situatie gecreerd waarin vacatures worden ingevuld - zoveel als 
mogelijk door medewerkers die in dienst komen - en er dus weer menskracht is op verschillende 
regionale dossiers. 

1.8 Het collegeprogramma en het raadsprogramma krijgen de gewenste aandacht

Er gaat door de maatregelen weer voldoende aandacht uit naar de opgaven vanuit het 
collegeprogramma en het raadsprogramma, omdat er weer menskracht is waar een beroep op kan 
worden gedaan. 

2.1 Om continuïteit en stabiliteit te garanderen vragen de maatregelen een financieel impuls voor het 
jaar 2020 

Op deze manier krijgt de organisatie de gelegenheid om de basis op orde te krijgen in het belang van 
de samenleving van Hardinxveld-Giessendam.

3.1 Er is geen ruimte (meer) in de personele budgetten die deze claim kan opvangen

Alle bestaande vacaturegelden en inhuurbudgetten zijn als dekking in dit voorstel betrokken. Er wordt 
daar bovenop een extra financiële inspanning gevraagd. 

3.2 Het Begrotingsoverschot 2020 in combinatie met de Algemene Reserve kunnen hiervoor worden 
benut

DIt is noodzakelijk om de vicieuze cirkel te kunnen doorbreken. 

4.1 De verwachting is dat ook in 2021 incidenteel financiële middelen nodig zijn om de organisatie te 
versterken

Het is daarom nodig om een bedrag te reserveren.  

5.1 Om dergelijke incidentele maatregelen in de toekomst te voorkomen is onderzoek nodig 

Een analyse van de huidige situatie helpt om te achterhalen wat anders kan en moet in de toekomst. 
Zowel op de korte termijn (2021) als op de periode daarna. 

5.2 Een externe partij heeft een frisse en onafhankelijke blik 

 Dit verrijkt de inhoud en het proces van het voorgestelde onderzoek en het vervolgproces richting de 
Perspectiefnota 2022.

6.1 De uitkomsten van het onderzoek geven richting aan de wijze van inzet van het gereserveerde 
bedrag van € 400.000,-

Op basis van het onderzoek door de externe partij wordt bepaald hoe het gereserveerde bedrag in te 
zetten. Hierdoor worden de maatregelen die volgen in het jaar 2021 afgestemd op wat echt nodig 
wordt geacht. 

 7.1 De verbinding van het onderzoek met het proces richting Perspectiefnota 2022 levert een 
integrale afweging op

Het goede gesprek over de structurele maatregelen wordt hierdoor gefaciliteerd waarin wordt 
betrokken de structurele financiële situatie en de inhoudelijke en organisatorische gevolgen.

Kanttekeningen
1.1 / 2.1 Het betreft een grote incidentele investering
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Waarbij wordt ingezet om herhaling in de toekomst te voorkomen, door het onderzoek naar structurele 
maatregelen door een externe partij. 

1.2 / 2.2 De arbeidsmarkt wordt steeds krapper

In de gehele Drechtsteden merken we dat vacatures steeds moeilijker worden opgevuld ook met 
inhuur. De tarieven die wij gehanteerd hebben om tot deze vraag voor budget te komen zijn 
marktconform. Daarom verwachten we met deze budgetten uit de voeten te kunnen.

4.1 Dit bedrag is gebaseerd op de maatregelen die afgestemd zijn op de kennis van nu

Het onderzoek moet uitwijzen of die maatregelen en het bedrag goed zijn afgestemd op datgene wat 
ook echt nodig is voor de organisatie. Richting de begroting van 2021 wordt daar helderheid in 
verschaft. 

7.1 De structurele kant wordt mogelijk een uitdaging

De uitkomsten van het onderzoek leidt mogelijk tot het maken van keuzes op het gebied van opgaven 
en/of financiën. Dit zal blijken gedurende de discussie over de Perspectiefnota 2022. 

Financiële informatie
Organisatiebreed

2020   234.370

2021   119.200

Veiligheid

2020    58.100

Leefomgeving

2020    86.400

2021   172.800 

Samenleving

2020   459.853

2021   108.000

Totaal

2020   838.723

2021   400.000 (gereserveerd)

Communicatie
De organisatie wordt geïnformeerd over het besluit.
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Vervolg
De maatregelen worden uitgevoerd. Dit vraagt een inspanning van een aantal medewerkers. 
Daarnaast wordt er gecontinueerd met werving en selectie op verschillende functies en nieuwe 
procedures opgestart. 

Ook wordt een externe partij benaderd voor het onderzoek. 

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. Bijlage 1 Organisatorische maatregelen.pdf 


