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1. BESTUUR EN ORGANISATIE  
 

Inleiding 
Het programma Bestuur en Organisatie kent twee thema’s: Veiligheid en Dienstverlening.  
 

De ambities geformuleerd in het collegeprogramma “Een slanke overheid, een sterke samenleving” zijn hoog, 
zeker in het licht van de noodzakelijke ombuigingen. Om gestructureerd deze slag te kunnen maken hebben 
directie en management in het Regiedocument 2012-2015 de visie op besturing, organisatieontwikkeling en 
bedrijfsvoering beschreven. Het regiedocument heeft betrekking op een periode van 4 jaar en is de basis voor de 
directie- en afdelingsplannen. Het regiedocument is vastgesteld door de directie en het college en is de leidraad 
voor de samenwerking tussen beide.  
 

In het regiedocument zijn centrale doelen en bedrijfsvoeringsdoelen geformuleerd. De doelen zijn in verschillende 
fasen van realisatie. De belangrijkste zijn in deze programmabegroting uitgewerkt: het college doel ‘Een veilig 
Woerden!’ in paragraaf 1 van dit hoofdstuk, ‘Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd’ in paragraaf 2. Verder 
is het collegedoel “Een gezond huishoudboekje” uitgewerkt in hoofdstuk 8 en de bedrijfsvoeringdoelstellingen in 
de paragraaf Bedrijfsvoering.  
 
1. Veiligheid 
Eén van de 10 collegedoelen is: Een Veilig Woerden!  
Inwoners van Woerden mogen erop vertrouwen dat zij in een veilige omgeving wonen, werken, leren en 
recreëren. De veiligheid wordt bevorderd door de gemeente, maatschappelijke partners en vooral de vele 
Woerdenaren zelf. Samen maken en houden we Woerden veilig. Hoewel ‘Een Veilig Woerden’ ons hoofddoel is, 
dragen wij ook bij aan de volgende collegedoelen ‘Iedereen doet mee’, ‘Een sterke lokale samenleving’ en ‘Een 
gezond huishoudboekje’. 
 
Wat willen we bereiken 
In het Integrale veiligheidsplan 2012-2016, opgesteld in overeenstemming met alle bij veiligheid betrokken 
partijen, is de volgende strategische doelstelling bepaald: Samen met actieve burgers zorgen wij voor een 
(sociaal) veilige woon-, werk- en leefomgeving. 
 
Maatschappelijke effecten 
1. Het maatschappelijk middenveld en burgers voelen zich veilig in hun woon-, werk- en leefomgeving. 
2. Het maatschappelijk middenveld en burgers voelen zich verantwoordelijk voor de veiligheid in hun woon- werk- 

en leefomgeving. 
3. Het maatschappelijk middenveld en burgers dragen zelf verantwoordelijkheid voor de veiligheid in hun woon- 

werk- en leefomgeving. 
 
Daarnaast worden drie thema’s geformuleerd: 
1. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid.  
2. Veilige en leefbare wijken en buurten.  
3. Veilig opgroeien. 
Bij deze hoofddoelen is tevens sprake van een koppeling aan de eerdergenoemde collegedoelen iedereen doet 
mee en een sterke lokale samenleving.  
 
Deze drie thema’s vormen tot 2016 de kaders voor het lokale veiligheidsbeleid. 
Tot slot is er nog een regionaal kader in de vorm van de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland waar wij mede 
uitvoering aangeven. De lokale prioriteiten genoemd in ons meerjarig activiteitenplan (Een Veilig Woerden! - 
Integrale veiligheid 2012-2016) sluiten grotendeels aan op de regionale prioriteiten zoals genoemd in dit kader.  
 
Wat willen we bereiken, concreet  
Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid 

 Vergroten bijdrage van inwoners aan een veiliger Woerden. 
 
Veilige en leefbare wijken en buurten 
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 Veel voorkomende criminaliteit gaan we bestrijden door het vergroten van het bewustzijn van de eigen rol van 
de burger. 

 Aanpak veiligheidsgerelateerde overlast van winkels en bedrijven. 
 
Veilig opgroeien 

 Eind 2014 is openbare orde en veiligheid (m.b.t. individuele zorggevallen) verankerd in de werkwijze van 
Woerdenwijzer. 

 Jongeren onder de 23 jaar die in beeld zijn bij de verwijsindex aangesloten instanties worden gemeld in de 
verwijsindex ten behoeve van een betere justitiële persoonsgerichte aanpak. 

  
Wat gaan we daarvoor doen 
Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid 

 Kijken of er draagvlak is voor burgerparticipatieprojecten in het kader van algehele preventie op het gebied 
van veiligheid. Dit in overleg met wijk- en dorpsplatforms, waarbij gedacht moet worden aan projecten zoals 
‘Bel de buren’ of buurtpreventie/-toezicht. 

 Project Nuchter Verstand en Project Achilles. In het voorjaar van 2013 is gestart met een pilot waarbij de 
drugsgebruiker uit de anonimiteit wordt gehaald door het verzenden van een waarschuwingsbrief naar een 
(potentiële) drugsgebruiker als zijn 06-nummer op een bestellijn voorkomt. Deze pilot is in juni geëvalueerd en 
zal in september met de raad worden besproken. De intentie is om deze pilot na evaluatie met aanpassingen 
in de uitvoering voort te zetten. 

 Aanpak georganiseerde criminaliteit door middel van toepassing Bibob-beleid. Hiervoor worden de 
vergunningsvoorwaarden in de APV voor vestiging van winkels en bedrijven aangescherpt en zal extra 
worden ingezet op controle sluitingstijden en (geluids)overlast. 

 
Veilige en leefbare wijken en buurten 

 Als het concept Thuis op je gemak (TOJG) aanslaat, zal worden gezocht naar aanvullende financiële 
middelen om dit project goed van de grond te krijgen. In 2013 is een eerste algemene pilot gedaan. In 2014 
wordt gekeken of TOJG levensvatbaar is.  

 Er wordt extra aandacht gevestigd op de aanpak van autoinbraken door het inzetten van 
autoinbrakenkaarten, een informatiezuil en eventueel preventiebrieven in wijken waar veel autoinbraken 
worden gepleegd. Deze instrumenten zullen op basis van hot spots en hot times worden ingezet.  

 Het promotieteam ‘preventie fietsendiefstal’ wordt na evaluatie 1x ingezet bij VO-scholen. Op basis van hot 
spots en hot times zal ook specifiek worden geïnformeerd. 

 Op de avonden van dorps- en wijkplatforms worden bij gebleken behoefte (oproep via wijkkrantje) door het 
team OOV voorlichtingsavonden gegeven met preventietips.  

 
Veilig opgroeien 

 Er worden werkafspraken gemaakt met (justitiële) ketenpartners en WoerdenWijzer. 
 Er komt een volg- en regie/coördinatiesysteem van jongeren en volwassenen die zich op het grensvlak 

bevinden tussen justitie en overlast- en zorgproblematiek. 

 Aantal verwijzingen in de verwijsindex wordt als indicator opgenomen in de afspraken met de instanties 
waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft, zodat de verwijsindex een volledig informatiebeeld geeft. 

 
De onderdelen worden uitgewerkt in het jaarplan Integrale Veiligheid 2014. Hierin worden ook de going-
concernzaken meegenomen. 
 
2. Dienstverlening  
Wat willen we bereiken 
 U kunt het stadhuis telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, telefoon 14 

0348. 

 Uw melding kunt u doorgeven via www.woerden.nl. Meldingen worden binnen vijf werkdagen in behandeling 
genomen. 

 U kunt 24 uur per dag terecht bij het digitale loket en op de website www.woerden.nl. 
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 Binnen twee werkdagen hoort u bij wie uw mail in behandeling is en wanneer u uiterlijk een antwoord kunt 
verwachten. 

 Binnen twee werkdagen na ontvangst van uw brief sturen wij u een bericht waarin wij u aangeven bij wie uw 
brief in behandeling is en wanneer u uiterlijk een antwoord kunt verwachten. 

 Wij staan u vriendelijk en deskundig te woord. 

 Wij onderzoeken de mogelijkheden om aan uw verzoek of vraag te voldoen. 

 Wij wegen bij beslissingen altijd de belangen van alle betrokkenen. 

 Wij gaan zorgvuldig om met uw vertrouwelijke gegevens. 

 U ontvangt van ons brieven in heldere en begrijpelijke taal. 
 
Wat willen we bereiken, concreet 
 De klant is tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. Deze waardering blijkt uit klantonderzoek, we 

scoren nu het cijfer 8 (2013) en dit niveau willen we handhaven in 2014. 

 De telefonische dienstverlening wordt zowel wat betreft bereikbaarheid als kwaliteit verbeterd. Speerpunt is 
om op het punt van terugbellen 100% te gaan scoren . 

 Het telefonisch informatiepunt (TIP) geeft direct antwoord op 75% van alle inkomende telefonische vragen, de 
overige 25% wordt doorverbonden.  

 De burger maakt steeds vaker gebruik van het digitale kanaal onverminderd de kanaalkeuzevrijheid.  

 Voor de tevredenheid met betrekking tot huwelijksvoltrekkingen willen we een ruime 8 scoren.  
 

Wat gaan we daarvoor doen 
Ten aanzien van alle dienstverlening vindt structureel of steekproefsgewijs klantonderzoek plaats in eigen beheer 
of door externe partijen. Over de uitkomsten wordt gerapporteerd. De volgende onderzoeken vinden plaats: 

 Klanttevredenheid website (digitale balie, usability) 

 Klanttevredenheid baliecontacten, hier scoren we een 8,03 in 2010.  

 Klanttevredenheid telefonische dienstverlening, enquête 2013 volgt in november. Aandachtspunt is de 
bereikbaarheid van de teams en het terugbellen. Klanten zijn tevreden over de wijze van beantwoording. Hier 
scoren we een 8 in 2012.  

 Klanttevredenheid vergunningverlening.  

 Klanttevredenheid huwelijksvoltrekking, hier scoren we voor de totale dienstverlening een 7,9.  
. 
Going concern 
 Verstrekken van documenten en bewijsstukken vanuit de gemeentelijke registers (BRP en Burgerlijke Stand). 

 Verstrekken van informatie. 

 Verlenen van vergunningen. 

 Toezicht houden en (indien nodig) handhaven. 
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gemeente 
WOERDEN 

Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 27 mei 2014 

Portefeuillehouder(s): alle collegeleden 

Portefeuille(s): alle portefeuilles 

Contactpersoon: R. Snijder 

Tel.nr.: 428826 E-mailadres: snijder.r@woerden.nl 

Onderwerp: juni-overleg 

De raad besluit: 

1. kennis te nemen van ontwikkelingen die invloed hebben op (het opstellen van) de begroting 2015 
en verder 

2. de indeling van de programmabegroting en de programmastructuur vast te stellen. 

Inleiding: 

Dit jaar is een verkiezingsjaar en in een verkiezingsjaar heeft de voorbereiding van de begroting 
vaak een ander verloop. In andere jaren hebben we een voorjaarsoverleg (in maart) en een juni-
overleg. In het voorjaarsoverleg bespreken we de uitgangspunten voor de nieuwe begroting en in 
juni komt het college met de daarop gebaseerde contouren voor de begroting. De belangrijkste 
bespreekpunten zijn daarin uitgewerkt. Dit jaar is het voorjaarsoverleg vervallen vanwege de twee 
weken uitgesteld gemeenteraadsverkiezingen. Om een voorstel te kunnen maken voor het juni-
overleg is een coalitieakkoord nodig, dat moet worden vertaald naar de begroting. Daarnaast is een 
beeld van de financiële ontwikkelingen nodig. Op het moment van schrijven van dit raadsvoorstel is 
het coalitieakkoord wel opgesteld en gepubliceerd, maar nog niet besproken in (en eventueel 
bijgesteld door) uw raad. We hebben ervoor gekozen om de beschikbare informatie te gebruiken 
voor dit voorstel. Het is door de aanlevertermijnen niet mogelijk om het coalitieakkoord verder 
uitgewerkt te hebben. 

Bevoegdheid: 

De raad stelt de begroting vast (conform artikel 191 Gemeentewet). 

Beoogd effect: 

Richting geven aan het verder opstellen van de begroting 2015 en verder. 

Argumenten: 

1. Ontwikkelingen begroting 
Een inzicht in de financiële ontwikkelingen is deels beschikbaar. Hieronder de financiële stand van 
zaken (zoals al eerder verspreid). De meicirculaire is op dit moment nog niet beschikbaar, dus is de 
ontwikkeling van de algemene uitkering en de decentralisatiegelden hierin niet meegenomen. Op het 
moment dat de meicirculaire is ontvangen en uitgewerkt, informeren we de raad. 



Bedragen in € x 1000 2015 2016 2017 2018 
Programmabegroting 2014, saldo zoals vastgesteld 31-
10-2013 272 937 286 286 

Ontwikkelingen na oktober 2013: 
Nadere vertaling uitgangspunten na vaststelling 
begroting 2014-2017 68 143 218 218 

Structurele effecten tweede Bestuursrapportage 2013 -450 -450 -450 -450 
Herhuisvesting bestuur en ambtelijke organisatie (o.b.v. 
besluitvorming van de raad in januari 2014) n.v.t. -300 -300 -300 

Herzien meerjarig saldo per februari 2014: -110 330 -246 -246 

Het coalitieakkoord is gebaseerd op de gegevens hierboven. 

Daarnaast verwachten we een aantal exogene ontwikkelingen: ontwikkelingen vanuit externe 
partijen die leiden tot onvermijdelijke uitgaven. Vaak gaat het hierbij om wetgeving. 

Exogene ontwikkelingen: 2015 2016 2017 2018 

1 Inventarisatie stikstofproductie -25 -25 -25 -25 
2 Digikoppelingen bezwaarschriften -27 -27 -27 -27 
3 DigiD-audit -17 - 17 -17 - 17 

Saldo exogene ontwikkelingen -69 -69 -69 -69 
Vervangingsinvesteringen 
(worden na hetjuni-overleg in beeld gebracht) 

pm pm pm pm 

Totaaloverzicht 2015 2016 2017 2018 
Saldo coalitieakkoord 15 45 208 548 
Exogene ontwikkelingen -69 -69 -69 -69 
Algemene uitkering pm pm pm pm 
Saldo -54 -24 139 479 

Toezicht 
Voor het eerste en voor het laatste begrotingsjaar moet een sluitend saldo worden vastgesteld De 
toezichthouder (provincie) heeft aangegeven dat de handhaving wordt aangescherpt. De 
besluitvorming is nog niet afgerond. 
Daarnaast is door de toezichthouder gewezen op de stelposten. De toezichthouder gaat er 
nadrukkelijk op toezien dat eventuele stelposten helder, inzichtelijk en concreet zijn uitgewerkt. Is dat 
niet het geval dan kan het saldo worden gecorrigeerd. 

Conclusie 
In het coalitieakkoord zijn uitgangspunten voor de begroting 2015-2018 geformuleerd, leidend tot 
een sluitende begroting voor de komende vier jaar. Echter, de exogene ontwikkelingen en de nog 
onzekere hoogte van de algemene uitkering vormen een risico. Ook een eventuele wijziging van het 
coalitieakkoord, leidend tot aanvullend nieuw beleid, kan als 'risico' worden beschouwd. 
Als deze risico's zich daadwerkelijk voordoen, zullen wij dat meenemen in de voorstellen voor nader 
overleg met uw raad in september (zie hierna bij proces). 
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Proces 
De bedoeling van het juni-overleg is dat de raad in debat gaat met het college over de opzet van de 
begroting. Op dit moment kunnen we alleen de stand van zaken geven. De volgende stap na het 
juni-overleg is dat in oktober een conceptbegroting wordt aangeboden aan de raad. Vanwege de 
huidige situatie wordt momenteel met de griffie gekeken naar de mogelijkheden om een extra 
overleg met uw raad in te plannen begin september, als uitgesteld juni-overleg. 

2. Verbetering in leesbaarheid en kaderstellende functie van de programmabegroting 
Het verbeteren van de begroting- en verantwoordingdocumenten is een belangrijk en landelijk 
thema. Onder meer blijkt dit uit het in mei 2014 verschenen VNG-rapport "Vernieuwing van de 
begroting en verantwoording van gemeenten". Dit rapport is een advies aan de commissie BBV 
Directe aanleiding is de constatering dat de begroting- en verantwoordingdocumenten voor veel 
mensen niet toegankelijk zijn. Daardoor is de raad bijvoorbeeld minder goed in staat om zijn 
kaderstellende en controlerende rol in te vullen. 

Voor het college een van de redenen om met een kritische blik onze programmabegroting te 
bestuderen en te bepalen waar de belangrijkste verbeteringen zijn te realiseren. Conclusie is dat dit 
op een aantal essentiële punten goed mogelijk is. Deze verbeteringen willen wij daarom doorvoeren 
in de begroting 2015. Hiermee zetten we een eerste stap in een betere leesbaarheid en een betere 
kaderstellende functie van de begroting. In aansluiting daarop kunnen we via het model van 'de 
lerende praktijk' de begroting verder met elkaar verbeteren. 

Enkele voorbeelden van verbeteringen die we voorstellen: 
• Aan het begin van de programmabegroting wordt een beleidsmatige en financiële beschouwing 

opgenomen. Daarmee kan de lezer zich in een paar pagina's een beeld vormen van de 
essentie van de begroting. 

• De programmabegroting biedt een heldere structuur waarin de lezer niet verdwaalt. Concreet 
betekent dit het volgende: 
o Het financieel gedeelte krijgt een aparte plek in de begroting en is geen onderdeel van 

het programma Algemene inkomsten 
o We leggen in de programma's minder de nadruk op alle individuele thema's. De vragen 

'wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten' zullen niet 
meer op themaniveau, maar op programmaniveau worden beantwoord. 

• De huidige begroting bevat veel informatie die meer achtergrondinformatie is dan nodig voor de 
kaderstellende rol. In de begroting willen we vooral die informatie gaan opnemen die de raad 
nodig heeft voor die kaderstellende rol. We zoeken het dus in kernachtigheid. 
Achtergrondinformatie is benaderbaar via het digitale archief of kan op verzoek worden 
geleverd. 

• De financiële informatie in een programma houden we in eerste instantie op de hoofdlijn. 
Vervolgens schatten we zo goed mogelijk per programma in wat voor de raad bestuurlijk 
relevante informatie is. Bij een programma als 'Sociaal domein' kan dat op de inhoud liggen. Bij 
een programma als 'Openbare ruimte' kan dit om informatie gaan omtrent de 
beïnvloedbaarheid van kosten. 

De programmastructuur 
De raad bepaalt aan de start van een nieuwe raadsperiode of het wenselijk is dat de 
programmastructuur wordt aangepast. Om de raad beter in zijn kaderstellende functie te brengen, 
hebben wij ons als college ook gebogen over de programmastructuur. Directe aanleiding waren 
overigens de decentralisaties op het sociaal domein. 

Tot het voorstel (zie bijlage) zijn we gekomen via het hanteren van een aantal uitgangspunten: 
• Het programma moet uit die elementen bestaan, waardoor de raad op de integraliteit zijn 

kaders kan stellen en toetsen. 
• Grote landelijke ontwikkelingen die hun weerslag kennen binnen de begroting, komen 

herkenbaar terug in de programmabegroting. 
• Onderscheidende thema's die de raad aanspreken. 
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Kanttekeningen: 

n.v.t. 

Financiën: 

n.v.t. 

Uitvoering: 

Zie hierboven onder 1. Ontwikkelingen > Proces 

Communicatie: 

n.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

- opzet van de programmabegroting (14i.02303) 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

is 

X 
boer dr. G W. Goedmakers CMC 
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1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 
 
 
Portefeuillehouder Thema 
Alle collegeleden 
Victor Molkenboer 

Interactie met de samenleving 
Regionale Samenwerking, Openbare orde en Veiligheid, Personeel en Organisatie, 
Dienstverlening) 

Bob Duindam Verbonden partijen 
Margot Stolk 
Cor van Tuijl 

Participatie 
Handhaving 
 

1. Kern programma 
De vergroting van de bestuurskracht door samenwerking is een belangrijk thema. De ambtelijke fusie 
met Oudewater is een belangrijk onderdeel. Daarnaast werken we verder aan de integrale kwaliteit 
van de dienstverlening en de objectieve en subjectieve veiligheid. 

2. Het volgende willen we op de middellange termijn bereiken 
De komende jaren gaan we de volgende resultaten realiseren.  
 

 Te bereiken effect 
1 
1.1 
 
 
 
 

1.2 

Samenwerking  
Regionale Samenwerking 
Versterking van het lokale bestuur – op dossiers die gemeente Woerden alleen niet optimaal kan organiseren – door 
samen te werken met gemeenten in de regio, met een focus op het Groene Hart en de stedelijke regio van Utrecht. 
 

Een steviger positionering van Woerden in de regio en van het Groene Hart binnen de Randstad.  
 

Verbonden Partijen 
We hebben voor college en raad een duidelijk kader voor verbonden partijen, op basis waarvan we kunnen besluiten 
tot nieuwe verbonden partijen en waarmee we de sturing op bestaande verbonden partijen verbeteren. We willen tijdig 
kunnen ingrijpen bij afwijkingen. We streven naar een consistente samenwerkingsregio. De raad wordt goed 
geïnformeerd over de verbonden partijen en de besluiten worden onderbouwd vanuit het vastgestelde kader. 
 

2 
2.1 
 
 

Dienstverlening 
Kwaliteit van dienstverlening 
Tevredenheid en waardering voor de kwaliteit van de dienstverlening. We scoren minimaal het rapportcijfer 8 bij het 
doorlopende balie-tevredenheidsonderzoek. Voor huwelijksvoltrekkingen streven we naar minimaal een 8. Bij het 
afhandelen aan de telefoon streven we naar een 7. 
 

3 
3.1 
 
 

 
3.2 
 

Veiligheid 
Veilig gevoel 
Samen met actieve burgers zorgen wij voor een (sociaal) veilige woon-, werk- en leefomgeving. 
 
 

Handhaving 
Handhaving volgens het door de raad vast te stellen handhavingsplan. 
 

4 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 

Participatie 
Inwoners en organisaties vinden dat zij goed geïnformeerd worden en op relevante zaken voldoende gelegenheid 
hebben om mee te denken Ze worden aan de voorkant betrokken en bouwen mee aan oplossingen. Zij ervaren de 
gemeente als ondersteunend bij hun initiatieven.  
Inwoners zijn structureel betrokken bij het monitoren en bijsturen van de gemeente als het gaat om de kwaliteit van de 
informatievoorziening en interactie tussen gemeente en haar inwoners. Doelstelling is een stijgende trend. 
 
Organisatie en organisatieontwikkeling 
De gemeentelijke organisatie sluit wat betreft sturing, structuur, cultuur, processen en medewerkers aan bij 
maatschappelijke ontwikkelingen. De organisatie is naar buiten gericht. 
 
Samenwerking met Oudewater 
Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening (producten en diensten). 
Gezamenlijk een steviger partij richting partners als provincie en andere overheden.  
 
Gemeentehuis 
We willen een organisatie zijn die de verbinding zoekt met burgers, ondernemers en instellingen etc. Daarnaast willen 
we een flexibele organisatie zijn en vanuit opgaven integraal werken. Bovendien willen we de afstand verkleinen 
tussen het bestuur en de organisatie. Mede in het licht hiervan realiseren we andere huisvesting. 
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3. In 2015 realiseren we de onderstaande resultaten 
Om de beoogde resultaten op de middellange termijn te realiseren, realiseren we in 2015 datgene wat 
in onderstaande tabel is opgenomen. 
 

 Resultaat 2015 Realisatie 
1. 
 
1.1 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 
 

 

Regionale samenwerking 
 
U10 
Deelname in de U10, met name op de terreinen economie, duurzaamheid en wonen. 
 

Samenwerking Groene Hart 
We nemen deel aan het bestuursconvenant samenwerking regio Alphen aan den Rijn-Gouda-
Woerden. Nog in 2014 wordt een samenwerkingsagenda voor het Groene Hart opgesteld, om 
vooral op de terreinen:  ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur, kleine kernen, economie, sociaal 
domein, wonen en energie transities gezamenlijk de kansen en uitdagingen aan te pakken.  
 

Verbonden partijen 
Kaders 
Nog in 2014 leggen we de raad een kaderstellende nota voor. Deze willen we in 2015 uitwerken 
en implementeren in de P&C-cyclus en in de onderscheiden bestuurlijke en ambtelijke rollen. 
Hierbij is vooral ook de rolverdeling tussen enerzijds opdrachtgever en eigenaar en anderzijds 
college- en raadsleden in dagelijkse en algemene besturen van belang. 
 

Sturen op verbonden partijen 
We ontwikkelen goede informatie over de risico’s van de verbonden partijen, om zo nodig tijdig 
sturingsmaatregelen te kunnen nemen. 
We bereiden conform het coalitieakkoord 2014-2018 een taakstellende efficiëntiekorting op de 
verbonden partijen voor, die in 2016 € 50.000,- oplevert en daarna structureel € 100.000,-. 
 

 
 
 
Deelname  
 
 
In 2015 worden de 
eerste resultaten 
hiervan uitgewerkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vanaf 2016   
€ 50.000,-, daarna 
structureel  
€ 100.000,- 
 

2 
2.1 
 
 
 

2.2 
 
 

2.3 
 
 
 
 

2.4 

Kwaliteit van dienstverlening 
Professionele organisatie 
Een goede, slagvaardige, professionele organisatie blijkend uit doorlopend klantonderzoek. 
Klanttevredenheidsscore gemiddeld 8. 
 

Reisdocumenten 
Klanten hoeven voor reisdocumenten nog maar één keer in persoon naar het stadhuis te komen.  
 

Digitale producten 
Verder ontwikkelen digitale dienstverlening door het vergroten van het aanbod van digitale 
producten/diensten aan burgers en bedrijven, maatwerk leveren waar nodig. Realiseren 
‘toptaken’ op de website. 
 

Klantprocessen 
Gestroomlijnde primaire klantprocessen. 90% van de primaire klantprocessen zijn 
geoptimaliseerd. 

 
 
Score 8 in 2015 
 
 
 
2015 
 
 
2015 
 
 
 
 
In 2015 
 

3 
3.1 
 
 

Veiligheid 
Criminaliteit 
Aanpak georganiseerde criminaliteit door middel van toepassing Bibob-beleid. Hiervoor worden 
de vergunningsvoorwaarden in de APV voor vestiging winkels en bedrijven aangescherpt en zal 
extra worden ingezet op controle sluitingstijden en (geluids)overlast. 
Eerste kwartaal 2015 
 
Handhaving  
Vaststellen van het handhavingsplan, 
Daling aantal 'klachten' en 'meldingen openbare ruimte' (mor) in het kader van overlast en 
veiligheid. Naleven van de horecabeleidsregels. 
 

 
 
2015 
 
 
 
 
Daling klachten 
vanuit de mor met 
10% 

   
4 
4.1 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 

4.3 
 
 
 
 
 
 
 

Participatie 
Interactievormen 
We maken een inventarisatie van interacties tussen gemeente en inwoners. Samen met 
inwoners worden deze trajecten geëvalueerd en gaan we op zoek naar manieren om dit te 
verbeteren. Met inbreng van de raad komen we tot een verbetervoorstel.  
 

Participatie en werkprocessen 
We onderzoeken de werkprocessen en de verankering van communicatie als onderdeel van de 
going concern. Ervaringen van inwoners worden betrokken bij een verbetervoorstel.  

 

Burgerparticipatie 
We doen een voorstel om inwoners structureel te betrekken bij het vormgeven en verbeteren 
van de kwaliteit van  
• de informatievoorziening van gemeente naar inwoners 
• de interactie tussen inwoners en gemeente 
 
 
 

 
 
Q1/l 2015 
 
 
 

Q3/ 2015  
 
 

Q4/2015  
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5. 
5.1 
 
 
 

5.2 
 
 

 
 
5.3 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 

 
7 
 

7.1 
 
 

7.2 

 
7.3 
 
 

 
 
7.4 
 
 

7.5 
 
 
 

 
7.6 
 
 
 

7.7 
 
 
 

7.8 
 
 

7.9 
 
 
 
8 

 
 
Organisatie en organisatieontwikkeling 
Visie 
Er is een helder directieplan over de visie op de organisatie, inclusief invulling van formatie en 
competenties. 
 

Nulmeting 
Er is een nulmeting (‘foto’) van de huidige organisatie (kwantiteit en kwaliteit).  
 

 
 
Strategisch personeelsbeleid  
Er is op basis van bovenstaande een vernieuwd plan voor strategisch personeelsbeleid.  
 

Uitvoering van het strategisch personeelsbeleid. 
 

Het personeelsbestand is wat betreft omvang en kwaliteit toegerust om te kunnen werken voor 
twee besturen.   
 
ICT-plan 2014-2018 
Uitvoering ICT-plan 
 
Samenwerking met Oudewater 
 

Planning en samenwerking 
Planning en verantwoording zijn ingericht op het werken voor twee besturen. 
 

Kennis 
Specifieke Oudewaterse en Woerdense kennis en casuïstiek is beschikbaar. 
 

Werken voor twee besturen 
Personeel is toegerust voor het werken voor twee besturen. Competentiegericht 
personeelsbeleid, instrumenten voor werving, selectie en opleiding van personeel, 
managementontwikkeling zijn gericht op werken voor twee besturen. 
 

Klantcontactcentrum 
Klantcontactcentrum Oudewater is in de nieuwe vorm operationeel.  
 

Kwaliteit dienstverlening 
De kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners van twee gemeenten verbetert, aan de 
hand van een kwaliteitsplan, gebaseerd op onderzoeksgegevens en een dienstverlenings-
concept. 
 

Werkprocessen 
Werkprocessen worden gestandaardiseerd, lean gemaakt en continu verbeterd. 
Maatwerkprocessen worden ingeregeld. Conform ontwikkelagenda werkgroepen. 
 

Kosten 
Kosten beperken en zo mogelijk te verminderen. 
Kosten als gevolg van frictie (personeel én organisatiekosten) worden planmatig afgebouwd.  
 

Benchmark 
Personele benchmark van de organisatie wijst uit dat numerieke kwetsbaarheid is afgenomen. 
 

Samenwerking 
Samenwerking, met een gezamenlijke organisatie. 
Verbetertraject samenwerking 
 
Gemeentehuis 
In 2015 wordt gewerkt aan de uitwerking van de kaders zoals door de raad gesteld.  

 
 
Q1/2015 
 

 
 
 
Q1/2015 
 

 
 
 
 
Q2/2015 
 

Vanaf Q3/ 2015 
 

Uitvoering in 2015 
Gereed in 2016 
 
2015 
 
 
2015-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 januari 2015 
2015 en verder 
 
2015 

 
Het realiseren van de beoogde resultaten geeft de volgende lasten en baten 
In onderstaande tabel zijn de uitgaven en inkomsten opgenomen die worden ingezet om de beoogde 
resultaten te realiseren (in bijlage 4 is een meer gedetailleerd overzicht opgenomen). 
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Rekening

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exploitatie

Lasten 11.171€    11.610€    10.353€    10.245€    10.249€    10.054€    
Baten 2.897€      1.107€      1.085€      1.088€      1.090€      1.090€      

Saldo van lasten en baten 8.273€      10.503€    9.268€      9.157€      9.159€      8.964€      

Mutatie reserves

Toevoegingen -€          -€          -€          -€          -€          -€          
Onttrekkingen -€          -€          -€          -€          -€          -€          

Saldo mutatie reserves -€          -€          -€          -€          -€          -€          

Resultaat 8.273€      10.503€    9.268€      9.157€      9.159€      8.964€      

Begroting
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In onderstaande tabel zijn de maatregelen uit het coalitieakkoord en maatregelen die zijn genomen na 
dit akkoord opgenomen. De analyse van de overige verschillen tussen de begroting 2015 en 2014 is 
opgenomen in bijlage 4. 
 

 

  

2015 2016 2017 2018

A. Coalitieakkoord

1 Interactie met burger € 10 € 10 € 10 € 10
2 Uitbreiding college € 100 € 100 € 100 € 40

Subtotaal A Coalitieakkoord € 110 € 110 € 110 € 50

B. Coalitieakkoord (- = ombuigingen) 

1 Bijdrage VRU -€ 58 -€ 70 -€ 85 -€ 100

C. Aanvullende maatregelen (- = ombuiging)

1 U10 € 76 € 76 € 76 € 76
2 Merk en marketing Groene Hart € 10 € 10 € 10 € 10
3 Uitvoering convenant Groene Hart € 50 € 0 € 0 € 0

Subtotaal C Aanvullende maatregelen € 136 € 86 € 86 € 86

Totaal € 188 € 126 € 111 € 36

Begroting
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1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 
 

Portefeuillehouder Thema 

Alle collegeleden 

Victor Molkenboer 

Bob Duindam 

Margot Stolk 

Tymon de Weger 

Interactie met de samenleving 

Regionale samenwerking, Openbare orde & veiligheid, Personeel & organisatie, Dienstverlening 

Visie op verbonden partijen 

Participatie, Dierenwelzijn 

Handhaving 

1. Kern programma 
Vergroting van de bestuurskracht door samenwerking is een belangrijk thema. We werken verder aan 
de integrale kwaliteit van dienstverlening en aan de feitelijke en de door inwoners ervaren veiligheid. 

2. Het volgende willen we op de middellange termijn bereiken 
 

Progr. 
nr. 

Nr. Effecten PFH 

1 1 Samenwerking  Molkenboer 

1 1.1 Regionale Samenwerking Molkenboer 

1 1.1.1 Versterking van het lokale bestuur – op dossiers die gemeente Woerden alleen 
niet optimaal kan organiseren – door samen te werken met gemeenten in de 
regio, met een focus op het Groene Hart en de stedelijke regio van Utrecht. 

Molkenboer 

1 1.1.2 Versterking van het Groene Hart als economische en toeristische regio.  Molkenboer 

1 1.1.3 U10: versterking van de stedelijke regio van Utrecht en de positie van Woerden 
daarbinnen. 

Molkenboer 

1 1.2 Verbonden Partijen Duindam 

1 1.2.1 We hebben voor college en raad een duidelijk kader voor verbonden partijen, op 
basis waarvan we kunnen besluiten tot nieuwe verbonden partijen en waarmee 
we de sturing op bestaande verbonden partijen verbeteren. We willen tijdig 
kunnen ingrijpen bij afwijkingen. We streven naar een consistente 
samenwerkingsregio. De raad wordt actief geïnformeerd over en betrokken bij 
ontwikkelingen rond verbonden partijen (o.a. via het jaarlijks overleg verbonden 
partijen) en de besluiten worden onderbouwd vanuit het vastgestelde kader. 

Duindam 

1 2 Kwaliteit van dienstverlening Molkenboer 

1 2.0.1 Een goede, slagvaardige, professionele organisatie blijkend uit doorlopend 
klantonderzoek. Klanttevredenheidsscore gemiddeld 8. 

Molkenboer 

1 3 Veiligheid Molkenboer 

1 3.1 Veilig gevoel Molkenboer 

1 3.1.1 Samen met ketenpartners en actieve burgers zorgen wij voor een (sociaal) 
veilige woon-, werk- en leefomgeving. 

Molkenboer 

1 3.2 Handhaving De Weger 

1 3.2.1 Handhaving volgens het door de raad vastgestelde handhavingsplan en het 
door het college vastgestelde handhavingsuitvoeringsprogramma.  

De Weger 

1 4 Participatie / interactie burger-overheid Stolk 

1 4.0.1 De kwaliteit van de interactie/samenwerking tussen inwoners en gemeente is 
verbeterd en de inbreng van inwoners, ondernemers en partners vergroot.  

Stolk 

1 5 Organisatie en organisatieontwikkeling Molkenboer 

1 5.0.1 De gemeentelijke organisatie sluit wat betreft sturing, structuur, cultuur, 
processen en medewerkers aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. De 
organisatie is naar buiten gericht en ondersteunt en stimuleert de veranderende 
rol tussen gemeenschap en gemeente. 

Molkenboer 

1 5.0.2 We willen een organisatie zijn die de verbinding zoekt met burgers, 
ondernemers en instellingen etc. Daarnaast willen we een flexibele organisatie 
zijn en vanuit opgaven integraal werken. Bovendien willen we de afstand 
verkleinen tussen het bestuur en de organisatie.  

Schreurs 

1 6 Informatievoorziening en ICT Schreurs 

1 6.0.1 Doelmatige en doeltreffende informatievoorziening en adequate ICT voor de 
uitoefening van onze taken en het waarmaken van onze ambities als gemeente. 

Schreurs 

1 7 Samenwerking met Oudewater Molkenboer 

1 7.0.1 Kwaliteit dienstverlening neemt toe, kwetsbaarheid in de organisatie neemt af. Molkenboer 

1 8 Dierenwelzijn Stolk 

1 8.0.1 Het welzijn van dieren in Woerden wordt optimaal gewaarborgd binnen de 
mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft.  

Stolk 
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3. In 2016 realiseren we onderstaande resultaten 
Om de beoogde effecten op de middellange termijn te bereiken, realiseren we in 2016 het volgende: 
 
Progr

nr. 
Nr. Resultaat 2016 PFH Resultaat 

en/of planning 

1 1 Samenwerking Molkenboer  

1 1.1 Regionale samenwerking Molkenboer   

1 1.1.1 We nemen deel aan de netwerksamenwerking U10 en 
leveren een actieve bijdrage aan de diverse 
bestuurstafels van U10. Waar we kansen zien voor de 
stedelijke regio agenderen we deze op de U10 
bestuurstafels. 

Molkenboer doorlopend 

1 1.1.2 We nemen deel aan het bestuursconvenant 
‘Samenwerking regio Alphen aan den Rijn-Gouda-
Woerden’. We leveren onze bijdrage aan de 
samenwerkingsagenda op de terreinen Economie, Water 
en Recreatie en Infrastructuur. 

Molkenboer doorlopend 

1 1.2 Verbonden partijen Duindam   

1 1.2.1 We ontwikkelen goede informatie over de risico’s van de 
verbonden partijen, om zo nodig tijdig 
sturingsmaatregelen te kunnen nemen. 

Duindam Q4 2016 

1 1.2.2 De sturing en beheersing van verbonden partijen wordt 
verder geoptimaliseerd, zowel in de bestuurlijke en 
ambtelijke rollen als in de aansluiting van de P&C-cycli 
(tijdig aanleveren van de stukken).  

Duindam Overlegmoment 
voorjaar. 
In 2016 95% van 
de stukken tijdig 
aangeleverd. 

1 2 Kwaliteit van dienstverlening Molkenboer   

1 2.1 Professionele organisatie Molkenboer   

1 2.1.1 Tevredenheid en waardering voor de kwaliteit van de 
dienstverlening. We scoren minimaal het rapportcijfer 8 
bij het doorlopende balie-tevredenheidsonderzoek. Voor 
huwelijksvoltrekkingen streven we naar minimaal een 8. 
Bij het afhandelen aan de telefoon streven we naar een 
7. 

Molkenboer doorlopend 

1 2.2 Digitale producten Schreurs   

1 2.2.1 Verder ontwikkelen digitale dienstverlening door het 
vergroten van het aanbod van digitale producten/diensten 
aan burgers en bedrijven, maatwerk leveren waar nodig.  

Schreurs Q4 2016 

1 2.2.2 Op basis van heroverweging visie op digitale 
dienstverlening: op de website de navigatiestructuur 
aanpassen, kaartapplicatie opnemen en zoekmachine 
optimaliseren. 

Schreurs Q4 2016 

1 2.3 Klantprocessen Molkenboer   

1 2.3.1 Stroomlijnen primaire klantprocessen door 
doorontwikkeling zaakgericht/digitaal werken. Integrale 
aanpak per werkproces. 

Molkenboer 2016-2018 

1 3 Veiligheid Molkenboer   

1 3.1 Veilig gevoel Molkenboer   

1 3.1.1 Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2016-2018. 
De belangrijkste lokale prioriteiten zijn:  
1. Goede koppeling tussen OOV en zorg 
2. Lokale top X-aanpak (persoonsgerichte aanpak) 
3. Aanpak vroegsignalering radicalisering 
4. Preventie woninginbraken en fietsendiefstallen 

Molkenboer 2016-2018. 
Lokale top X-
aanpak: Q3 
2016 

1 3.1.2 Extra inzet op controle sluitingstijden en (geluids)overlast. Molkenboer doorlopend 

1 3.2 Handhaving  De Weger   

1 3.2.1 Handhaving volgens het Handhavingsuitvoeringsplan 
(HUP). Voor 2016 zijn de daarin vastgestelde prioriteiten: 
1. Handhavingsverzoeken 
2. Brandveiligheid 
3. Asbest 
4. Illegaal gebruik 
5. Bouwen in afwijking vergunning 
6. Illegaal bouwen 
7. Bestuurlijke prioriteit 

De Weger Q4 2016 

1 3.2.2 Daling aantal klachten en meldingen openbare ruimte 
over overlast en veiligheid.  

De Weger 10% minder 
klachten  
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Progr
nr. 

Nr. Resultaat 2016 PFH Resultaat 
en/of planning 

1 4 Participatie / interactie burger-overheid Stolk   

1 4.0.1 De uitgangspunten in de notitie 'Woerden zegt ja, 
tenzij…' (vastgesteld eind 2015) geven meer ruimte aan 
initiatieven en inbreng van bewoners, ondernemers en 
partners. De maatregelen uit het bijbehorende projectplan 
worden in 2016 uitgevoerd. Dit betreft houding en gedrag, 
organisatie, processen en communicatie. Er wordt 
verbinding gemaakt met het wijkgericht werken en de 
wijk- en dorpsplatforms.   

Stolk Q4 2016 

1 5 Organisatie en organisatieontwikkeling Molkenboer   

1 5.1 Organisatievisie  Molkenboer   

1 5.1.1 Er is een gedragen en makkelijk overdraagbare 
organisatiekoers, ondersteund en uitgedragen door 
personeel, management, directie en bestuur van 
Oudewater en Woerden.  

Molkenboer 1 juli 2016 

1 5.1.2 Er is een veranderagenda die voortkomt uit de 
organisatiekoers, uitgewerkt tot een veranderplan met 
concrete activiteiten.  

Molkenboer 1 juli 2016 

1 5.1.3 Werkprocessen worden lean gemaakt en continu 
verbeterd. Maatwerkprocessen worden ingeregeld.  

Schreurs doorlopend 

1 5.2 Ambtelijke formatie i.r.t. bestuurlijke wensen Molkenboer   

1 5.2.1 Een geïmplementeerde structurele werkwijze om de 
(inzet / verdeling van de) ambtelijke capaciteit, kwalitatief 
en kwantitatief, te laten meebewegen op bestuurlijke en 
maatschappelijke wensen.  

Molkenboer 2016-2017 

1 5.3 Gemeentehuis Schreurs   

1 5.3.1 De keuze voor huisvesting die de raad in november 2015 
maakt, wordt direct na dat besluit operationeel gemaakt. 
Dit betekent dat er, afhankelijk van genoemde keuze, 
verder wordt gewerkt aan het ontwerp, de eventuele (ook 
bij huurvariant) bouwkundige renovatie, de inrichting en 
de voorbereiding van het feitelijk betrekken van de 
nieuwe huisvesting.  

Schreurs Na de keuze 
van de raad 
wordt de 
ambitie van 
2016 voor het 
vervolg nader 
smart gemaakt. 

1 6  Informatievoorziening en ICT Schreurs  

1 6.0.1 Uitvoering van het informatiebeleidsplan en het 
beleidsplan informatieveiligheid en privacy. 

Schreurs 2016 e.v. 

1 7 Samenwerking met Oudewater Molkenboer   

1 7.0.1 De kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners van 
twee gemeenten verbetert, aan de hand van een 
kwaliteitsplan, gebaseerd op onderzoeksgegevens en 
een dienstverleningsconcept. 

Molkenboer  

1 7.0.2 Personele benchmark van de organisatie (Berenschot) 
wijst uit dat numerieke kwetsbaarheid is afgenomen. 

Molkenboer  

1 8 Dierenwelzijn Stolk   

1 8.0.1 Een beleidsnotitie die is ontwikkeld en geschreven in 
samenwerking met actieve burgers, waarin helder is 
geschetst op welke wijze de gemeente Woerden invulling 
geeft aan haar wettelijke taken op het vlak van het 
dierenwelzijn en hoe zij haar regierol alsmede haar 
voorwaardenscheppende rol met betrekking tot het 
dierenwelzijn opvat. 

Stolk Q4 2016 
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4.  Het realiseren van de beoogde resultaten geeft de volgende lasten en baten 
 

Inkomsten/uitgaven 2015 2016 2017 2018 2019 

Lasten 12.209.801 10.463.449 10.470.828 10.415.437 10.439.190 

Baten -1.084.603 -1.066.627 -1.066.627 -1.066.627 -1.084.151 

Totaal programma 1 € 11.125.198 9.396.822 9.404.201 9.348.810 9.355.039 

 
 

Voorgesteld nieuw beleid / investeringen: 
 

Omschrijving PG Jaar van 
invest. 

Inv.  
x 1.000 

Afschr 
termijn 

2016 2017 2018 2019 

Regionale samenwerking Groene Hart 1 2016      €          75   €          75   €          75   €       75  

Utibreiding uren BOA-bikers 1 2016      €          70   €          70   €          70   €       70  

Vervanging automatisering (beveliging) 1 2016  €            15  3     €            6   €            5   €         5  

Vervanging automatisering (uitwijk) 1 2016  €            15  5     €            4   €            3   €         3  

Vervanging automatisering (pc's) 1 2016  €            80  4     €          23   €          22   €       21  

Vervanging Ipad's/tablets/licenties 1 2016      €          27   €          27   €          27   €       27  

Vervanging Iphones/smartphones 1 2016      €          35   €          35   €          35   €       35  

Servers algemeen (koppelvlakken) 1 2016      €          75   €          75   €          75   €       75  

Software (doorgroei licenties) 1 2016      €          16   €          16   €          16   €       16  

Totaal jaarschijf 2016      €          110     €        298   €        331   €        328   €     327  
                  

Vervanging virtualisatie servers 1 2017  €            93  3       €          34   €       33  

Vervanging storage 1 2017  €            96  3       €          36   €       35  

Vervanging wifinetwerk 1 2017  €            17  3       €            6   €         6  

Vevanging backup 1 2017  €            35  5       €            8   €         8  

Vervanging vaste telefonie 1 2017  €            54  6       €          11   €       11  

Office en SA 1 2017  €          229  4       €          66   €       64  

Totaal jaarschijf 2017      €          524     €           -     €           -     €        161   €     157  
                  

Vervanging vaste telefonie 1 2018  €            54  6         €       11  

Totaal jaarschijf 2018      €            54     €           -     €           -     €           -     €       11  
                  

Vervanging/verlenging beveiligingssoftw. 1 2019  €            15  3          

Vervanging firewall 1 2019  €            10  5          

Vervanging/verlening straalverbindingen 1 2019  €            21  5          

Totaal jaarschijf 2019      €            46     €           -     €           -     €           -     €       -    

 
 

5.  Verschil begroting 2016 ten opzichte van 2015 
Het saldo op programma 1 is in de begroting 2016 € 1.728.376 lager dan in 2015.  
De belangrijkste oorzaak van dit lagere saldo is het  (incidentele) budget frictiekosten reorganisatie 
van € 1,4 miljoen. Deze post is opgenomen in 2015 en – omdat het incidenteel is – niet in 2016. 
Een overzicht van de verschillen tussen de begrotingen 2016 en 2015 is opgenomen in bijlage 4, 
evenals een toelichting op verschillen > € 50.000. 
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W O E R D E N 

Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 9 september 2014 

Portefeuillehouder(s): wethouder Duindam 

Portefeuille(s): Financiën/ bedrijfsvoering. 

Contactpersoon: R. Snijder 

Tel.nr.: 8826 E-mailadres: snijder.r@woerden.nl 

Onderwerp: Naar één bestuursrapportage 

De raad besluit: 

In te stemmen met 
1. een nieuwe opzet van de rapportages 
2. één bestuursrapportage per jaar 
3. het daartoe aanpassen van de Financiële beheersverordening op grond van artikel 212 van de 

Gemeentewet 

Inleiding: 

In het najaar van 2013 is het project Sturing & beheersing gestart met als doelstelling om de beleid-
en-budgetcyclus zodanig in te richten dat deze bestuurlijk relevanter en administratief eenvoudiger 
wordt. Bij de inrichting van de cyclus hanteren we de PDCA-cirkel van Demming: Plan (stel vast wat je 
wilt bereiken en daarvoor gaat doen), Do (voer dat uit), Check (toets tussentijds de voortgang), Act 
(stuur zonodig bij). 

Als eerste is het vraagstuk van de tussentijdse verantwoording (Check) en bijsturing (Act) onder de 
loep genomen en daarop is dit voorstel dan ook gericht. Daarbij staat centraal: het invoeren van 
maandrapportages onder een gelijktijdige reductie van het aantal bestuursrapportages van twee naar 
één. Deze opzet is in het najaar van 2013 toegelicht in de auditcommissie. Na een positief advies van 
de auditcommissie over het stramien van de rapportages is verder gewerkt aan de uitwerking. 

Aan het hele project, dus ook aan de fase van de (tussentijdse) verantwoording, zijn de volgende 
basiseisen gesteld: 

de verantwoording dient aan te sluiten bij de eisen en wensen van de gemeenteraad en het 
college; 
de verantwoording moet voor de gemeenteraad en het college relevant zijn (de informatie is 
accuraat, actueel en heeft betrekking op de juiste thema's) en bruikbaar (basis bieden voor 
bijsturing); 
de administratieve last van de (tussentijdse) verantwoording moet zo gering mogelijk zijn; 
de inrichting van de (tussentijdse) verantwoording moet geschikt zijn voor zowel de lijnorganisatie 
als projecten en programma's. 



Vooral de sturingsdynamiek tussen raad, college en organisatie is hierbij essentieel. Vaak is de sleutel 
een helder proces en goede communicatie. 

Aanpassing verordening 
De overgang naar één bestuursrapportage vereist een aanpassing van de Financiële 
beheersverordening op grond van artikel 212 van de Gemeentewet. Deze aanpassing is opgenomen 
als bijlage. 

Bevoegdheid: 

De gemeenteraad is bevoegd tot het wijzigen van de Financiële beheersverordening op grond van 
artikel 212 van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Het tijdig informeren van de raad over substantiële ontwikkelingen en hem in de gelegenheid stellen 
hierop bij te sturen. 
Het verminderen van de administratieve belasting. 

Argumenten: 

Maandrapportages (eventueel een raadsinformatiebrief) 
Maandelijks wordt vrijwel geheel geautomatiseerd een rapportage opgesteld, op teamniveau, 
met financiële en personele informatie. Deze rapportage zal werkende weg verbeterd worden en 
meer bedrijfsvoerings- en beleidsmatige voortgangsinformatie gaan bevatten. 
De teammanager en diens adviseurs bepalen of uit de maandrapportage een reële of dreigende, 
substantiële afwijking van de plannen naar voren komt. Is dat het geval dan wordt deze informatie 
geëscaleerd, afhankelijk van de ernst naar directie, college of naar uw raad in de vorm van een 
raadsinformatiebrief (RIB of raadsvoorstel). Het staat dus niet op voorhand vast of er een RIB of 
raadsvoorstel wordt uitgebracht. 

Uitgangspunt is "management bij exceptions", de raad wordt geïnformeerd over de realisatie van 
doelstellingen die niet lopen zoals afgesproken. Deze systematiek houdt tevens in dat de realisatie 
van de (financiële) doelstellingen waar niét over wordt gerapporteerd, volgens de afspraken verloopt. 
Op deze manier willen we verassingen uitsluiten. 

Kwartaalrapportages (eventueel een raadsinformatiebrief) 
Per kwartaal wordt vervolgens een uitgebreidere analyse en een prognose naar het jaareinde op 
papier gezet. Deze kwartaalrapportage is in feite de optelling van de drie maandrapportages en volgt 
in eerste instantie hetzelfde proces als de maandrapportages. Deze kwartaalrapportage wordt echter 
- in afwijking van de maandrapportages - sowieso (dus ook als er géén bijzondere afwijkingen zijn) 
voorgelegd aan directie en college. Substantiële afwijkingen met een politiek-bestuurlijke impact 
worden vervolgens gemeld aan de raad. 

Eén bestuursrapportage 
Omdat de raad - als de maand- of kwartaalrapportages daartoe aanleiding geven - tussentijds al 
op de hoogte gesteld wordt van afwijkingen, stelt ons college u voor het aantal bestuursrapportages 
te beperken tot één per jaar in plaats van de huidige twee. 

Dat vermindert niet alleen de administratieve belasting, maar versterkt ook de bijsturings
mogelijkheden. Immers: de huidige eerst bestuursrapportage gaat over de eerste drie maanden van 
het jaar en is daardoor veelal te weinig informatief. De tweede bestuursrapportage gaat over de 
eerste acht maanden maar is pas eind oktober in de raad, waardoor uw bijsturingsmogelijkheden 
voor de rest van het jaar zeer beperkt zijn. 
Ons college stelt nu voor de bestuursrapportage betrekking te laten hebben op het eerste halfjaar en 
deze in de raadsvergadering van september te bespreken. 



De bestuursrapportage heeft betrekking op alle elementen van de programmabegroting en bevat dus 
zowel financiële informatie als inhoudelijke (in hoeverre worden maatschappelijke doelen bereikt en 
concrete resultaten gerealiseerd). Uitgangspunt is dat uw raad een helder en actueel beeld krijgt van 
de realisatie van de programmabegroting. Deze informatie moet een basis zijn voor de controlerende 
rol van de raad. Daarnaast wordt stuurinformatie gegeven, dit zijn met name prognoses op grond 
waarvan de raad kan bijsturen. 

Onderdelen van de bestuursrapportage zijn: 
• Majeure ontwikkelingen; 
• Financiële rapportage per programma; 
• Inhoudelijke rapportage programmadoelen: afwijkingen en prognoses; 
• Personeel; 
• Projecten; 
• Risicomanagement. 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

Financiën: 

n.v.t. 

Uitvoering: 

Wijzigen van de Financiële beheersverordening 

Communicatie: 

De gewijzigde verordening zal op de gebruikelijke wijze formeel worden gepubliceerd. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

n.v.t. 

Bijlagen: 
• Tekstvoorstel aanpassing Financiële beheersverordening (bijlage 14i.02376) 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De secretaris De burgemeester 

dr. G.W. Goedmakers CMC V.J.H Molkenboer 


