
  

Amendement nieuwe investeringen organisatieontwikkeling en 
dienstverlening 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Juni-overleg 
2017 (17R.00353): 
 
De raad besluit: 
 
De tekst van beslispunt 5 als volgt aan te vullen: 
 

I. In te stemmen met de incidentele budgetvoorstellen (tabel incidentele 
budgetvoorstellen), met inachtneming van het volgende: 
a. Niet in te stemmen met de voorgestelde investering van € 80.000 in 2018 en        

€ 20.000 in 2019 in Digitaliseren P&C producten/Modernisering bedrijfsvoering 
b. Niet in te stemmen met de voorgestelde investering van € 460.500 in 2018 in 

Bemensing WOW-programma 
c. Niet in te stemmen met de voorgestelde investering van € 228.000 in 2018 en      

€ 228.000 in 2019 in Modernisering loongebouw 
d. Niet in te stemmen met voorgestelde investering van € 65.000 in 2018 in 

Invoering talentspiegel en verbetering vitaliteit 
 
Daarnaast beslispunt 5 als volgt aan te vullen: 
 

II. (In te stemmen met de incidentele budgetvoorstellen (tabel incidentele 
budgetvoorstellen), met inachtneming van het volgende:) 
e. Het college de opdracht te geven om met betrekking tot de voorgestelde 

investering van € 257.500 in 2018 in Dienstverlening de raad ter bespreking in 
september te voorzien van een nadere onderbouwing op basis waarvan de raad 
bij begrotingsbehandeling een zorgvuldige afweging kan maken. 

 
 
Toelichting 
In 2016 heeft de raad zich kritisch uitgesproken over de forse investeringen in de 
ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie, dienstverlening en ICT-voorzieningen. Om 
toch een noodzakelijk geachte impuls te geven aan de ontwikkeling heeft de raad vorig jaar 
ingestemd met investeringen van ruim 1,5 miljoen euro in Het Nieuwe Werken, ruim 800.000 
euro voor organisatieontwikkeling in 2017 en nog eens 270.000 euro in 2018.  
 
Na het voteren van deze budgetten kwam de aanvraag in het juni-overleg 2017 voor 
aanvullende middelen van bijna 1,1 miljoen euro, alleen al voor 2018, als een complete 
verrassing. 
 
De raad deelt met het college de noodzaak tot ontwikkeling, modernisering en verbetering. 
De raadsinformatiebijeenkomst van 1 juni heeft duidelijk gemaakt dat de staat van de 
ambtelijke organisatie en de dienstverlening zorgelijk is. De basis is niet op orde. De 
voorstellen in het juni-overleg voor de verschillende onderdelen waarop in 2018 en 2019 
geïnvesteerd wordt, bovenop de reeds beschikbaar gestelde middelen, overtuigen indieners 
op dit moment onvoldoende dat de basis structureel wel op orde komt. Het ontbreken van de 
overtuiging is onder andere gebaseerd op twijfels en onduidelijkheid over het onvoorziene, 
noodzakelijke en incidentele karakter van de investeringen. Daarnaast ontbreekt het 
indieners aan de overtuiging dat de tijdelijke impulsen het effect hebben dat de raad de 
komende jaren niet meer zal worden verrast door nieuwe investeringsvoorstellen, die met 
een bepaalde onvermijdelijkheid en noodzakelijkheid aan de raad worden voorgelegd.  



  

 

Voldoende reden voor indieners om, ondanks het besef dat er gewerkt moet worden aan de 
kwaliteit van de organisatie, niet in te stemmen met de voorgestelde investeringen en 
tegelijkertijd het college uit te dagen om de raad te verrassen, verbazen en verwonderen, op 
een positieve manier. 
 
Met betrekking tot de voorgestelde investering voor verbetering van de basale 
dienstverlening zien wij reden om een voorbehoud te maken bij het verwerken in de 
begroting. Alvorens hier bij vaststelling van begroting een besluit over te nemen vragen wij 
het college ten behoeve van bespreking in de september-cyclus meer informatie aan te 
leveren die de raad in staat stelt een zorgvuldige afweging te maken. 
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