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*Z735523E203* 

Vergadering Gemeenteraad van 29-09-2016   

Afdeling : Directie Bedrijfsvoering  Raadsvoorstel: 
RAD-001299  

Naam opsteller 
voorstel : Brinkman, Bertus Marc Knaapen, Ella 

Croonenberg 

Zaaknummer 
JOIN: 

Z/16/025133  

Portefeuillehouder : A.A.M.M. (Jos) Heijmans en P. (Paul) Sterk  Agendapunt: 
  

 
Onderwerp 
 
Organisatie ontwikkelplan WinD. 
 
Voorstel  
 
1. Kennisnemen van de organisatieontwikkeling zoals beschreven in het document 

“Weert in Dynamiek (WinD). 
2. Akkoord gaan met het deels uitvoeren van de amendementen V.A.5 en V.A.12  voor 

totaal € 2.000.000,-- (In 2020 voor € 1.000.000,-- en in 2021 en 2022 nog jaarlijks € 
500.000,-- ).  

3. Akkoord gaan met het handhaven van de loonsom 2017 tot en met 2019. 
4. Het resterende Flow Budget (nog ca. € 100.000) om te katten naar een WinD budget 

en dit budget aan te vullen en beschikbaar te stellen tot  max € 1.850.000,-- voor de 
uitvoeringskosten van WinD. 

 
Inleiding  
 
Wat is WinD?  

WinD is het logische vervolg op het coalitieprogramma 2014-2018 en Kiezen met Visie. In 
beide documenten worden kader stellende voorzetten gegeven over hoe de ambtelijke 
organisatie zou moeten functioneren. In het coalitie programma wordt al gevraagd om een 
organisatie die meer vraaggericht gaat werken,  een organisatie waar flexibiliteit van 
medewerkers op inzetbaarheid gemeengoed wordt, waar knelpunten en fricties worden 
opgelost. Kiezen met visie gaat nog verder; (onderling) vertrouwen is nodig om oude 
werkwijzen en gewoontes los te laten, de wereld om ons heen verandert maar de 
organisatie werkt nog langs oude principes met verantwoordelijkheden in vak afdelingen 
belegd. Het resultaat is een kleinere gemeentelijke organisatie met een nieuw type 
ambtenaren (in competenties, vaardigheden en deskundigheid. 

In januari 2016 zijn we gestart met het uitdenken van WinD. Burgerparticipatie en de 
complexe opgaven die vanuit de samenleving op de gemeente afkomen, decentralisaties 
van overheidstaken en bezuinigingen. Het hoe gaat dus over bezuinigingen maar vooral 
ook over cultuur en leiderschap. We hebben samen vier richtinggevende thema’s 
benoemd, gevisualiseerd in een Kompas, die bepalend zijn voor ons gedrag. Iedereen 
moet zich afvragen hoe hij zich moet ontwikkelen als deze thema’s leidend zijn. Dit is niet 
vrijblijvend, iedereen maakt hier afspraken over met zijn leidinggevende. In het leer- en 
ontwikkelplan wordt een trainingsaanbod uitgewerkt om een andere cultuur te 
ontwikkelen, maar ook om mensen mogelijkheden te bieden om talenten te ontwikkelen 
en door te groeien naar andere posities. 
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Beoogd effect/doel  
 
WinD is dus niet alleen bezuinigen maar vooral ook een andere organisatie bouwen samen 
met ambtenaren en de OR en GO en bestuurders B&W en gemeenteraad waarbij alle 
participanten; 

‐ Verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap tonen, hun talenten actief benutten, 
‐ Vakkennis op orde hebben, rechtmatig handelen en afspraken nakomen, 
‐ Lef tonen, durven los te laten, oplossingsgericht denken, nieuwe ontwikkelingen 

stimuleren en faciliteren, experimenteren met nieuwe werkwijzen, 
‐ In verbinding zijn met de Weerter samenleving, synergie halen uit verschil, 

denken vanuit het geheel, samenwerken over de grenzen van afdelingen en de 
organisatie heen. 

‐ Faciliteren i.p.v. regisseren in het wonen, leven en recreëren in onze mooie stad. 
 
Argumenten  
 
Met WinD wordt ook sterk gestuurd op de kwalitatieve en kwantitatieve inzetbaarheid van 
de medewerkers. Om dat mogelijk te maken zal fors geïnvesteerd moeten worden.  Naar 
aanleiding van “Kiezen met Visie” zijn onderstaande bezuinigingen vastgesteld. 
 

 2016 2017 2018 2019 
Begroting 2016 3.777.764 5.961.388 7.340.598 8.038.747 
     

 
Om bovenstaande bezuinigingen te realiseren vraagt dit van alle participanten creativiteit, 
innovatie, initiatief, eigenaarschap, een betrouwbare overheid en samenwerken met 
bestaande en nieuwe partijen.  
Een cultuur die zowel in- als extern eigenaarschap vertegenwoordigt. Een structuur die 
faciliteert en randvoorwaardelijk is voor het succes.  
 
Het document WinD duidt de hoofdlijnen van het ontwikkelproces op inhoud, structuur-, 
cultuur en leiderschap. Wat gaan we doen, wat moeten we investeren , wie hebben we 
daarbij nodig, wat zijn de eisen en de wensen om de missie voor Weert waar te maken. 
 
 
 
Kanttekeningen 
 
In de auditcommissie van 24 maart 2016  en de  informatiebijeenkomst van 10 mei 2016 
is een presentatie gegeven over de opbouw van de achtergebleven overhead van de 
uitbestede taken. Daarnaast is de huidige systematiek van de toerekening van de 
overhead toegelicht. Tijdens deze presentatie is aangegeven dat de overhead welke 
betrekking heeft op de uitbesteding van taken nauwelijks beïnvloedbaar is. Dit betekent 
dat het amendement V.A.5 in deze vorm niet uitvoerbaar is in de door de raad opgelegde 
omvang en ook niet vanaf 2018 maar wel deels vanaf 2020. Het amendement V.A.12 de 
loonsom vanaf 2018 terug te brengen is in deze vorm niet volledig mogelijk. De huidige 
omvang van de loonsom inclusief inhuur derden zal nog tot en met 2019 nodig zijn om alle  
ombuigingen en de transformatie van de cultuur in de organisatie te kunnen realiseren. 
Het college doet indachtig de uitgangspunten, bedoelt met deze amendementen, een 
alternatief voorstel waardoor een aanzienlijke structurele bezuiniging toch wordt gehaald. 
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Het college heeft het plan ter advisering voorgelegd aan de OR en het plan onder 
voorwaarde van een positief advies vastgesteld. De OR heeft toegezegd er naar te streven 
om voor de raadsvergadering met een advies te komen.  
 
 
Financiële, personele en juridische gevolgen 
 
Dit geheel is een ingrijpend en intensief meerjarig proces, waarbij  door leren, 
experimenteren en doorleven de werkelijke verandering plaatsvindt. Daarom kan dit niet 
in anderhalf jaar gerealiseerd worden maar trekken we daar 3 jaar voor uit. We investeren       
€ 1,85 mil. direct om de uitvoeringskosten te betalen en gebruiken in 2017 t/m 2019 de 
onderuitputting om maatwerk te kunnen leveren.   Vanaf 2020 wordt er op de post 
personeel structureel bespaard, oplopend tot € 2 miljoen in 2022. 

Gedurende de hiervoor genoemde 3 jaar is de onderuitputting nodig om te werken aan 
maatwerkoplossingen, opvang van tijdelijke personele knelpunten. 
Voorgesteld wordt om tot en met 2019 geen reductie op de loonsom toe te passen (ijk 
jaar 2017), uitgaande van een gelijkblijvend takenpakket. De financiële voordelen van het 
WinD-proces zullen resulteren in een structurele besparing op de loonsom, te effectueren 
in 2020, 2021 en 2022. Dit in tegenstelling tot de amendementen waar uitgegaan wordt 
vanaf 2018 en een totaal streefbedrag van € 3 milj.  
 
In onderstaande tabel is opgenomen de loonsomcomponent met een aanname salarisgroei 
van 1,5% per jaar. Deze wordt de eerste 3 jaren, gerekend vanaf 2017, ingezet voor de 
investering van maatwerk voor de medewerkers; Het zogenaamde werkkapitaal.  Vanaf 
2020 tot en met 2022 zal een taakstelling worden doorgevoerd van in totaal € 2.000.000,-
- structureel. 
 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Totaal 
salariskosten 
en inhuur 
derden 

24.900.000 25.251.000 25.607.265 25.968.874 26.335.907 26.708.446 

Taakstelling 
cumulatief 

   1.000.000 1.500.000 2.000.000 

Totaal na 
taakstelling 

24.900.000 25.251.000 25.607.265 24.968.874 24.835.907 24.708.446 

 
 
Zeker in een ontwikkeltraject gaan de kosten voor de baat. Middelen zijn nodig voor de 
uitvoering van het leer- en ontwikkelprogramma. Op basis van ervaringsgegevens wordt 
elders voor de uitvoering van een vergelijkbaar ontwikkeltraject eenmalig zo’n 10% van 
de loonsom vrijgemaakt om verspreid over 3 jaren de opdracht uit te kunnen uitvoeren. 
Voor WinD denken wij max ca.8% nodig te hebben. 
Voor de uitvoering van het project WinD is een eenmalige investering op HRM gebied 
noodzakelijk. Dit betreffen de onderstaande kosten: 
 
 
Uitvoeringskosten project WinD 2017 t/m 2019 Bedrag 
Leer & Ontwikkeltraject  € 300.000 p.jr. 900.000 
Kosten voor doorstroom € 2.000 per fte p.jr 102.000 
Begeleiden van werk naar werk trajecten (10 trajecten) 75.000 
Kosten flankerend beleid 340.000 
0,78 fte mobiliteitsmedewerker (voor 2018 en 2019) 105.000 
Plaatsingscommissie 100.000 
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Onvoorzien (onderzoekskosten samenwerking/uitbesteding, 
juridische bijstand) 

 
200.000 

Totaal uitvoeringsbudget WinD 1.822.000 
Afgerond 1.850.000 

 
Het voorstel is om het restant van het binnen de algemene reserve gereserveerde Flow 
Budget (nog ca. € 100.000) om te katten naar een WinD budget en deze reservering uit te 
breiden tot max € 1.850.000,--. 
 
In overleg met de OR en het GO wordt momenteel gewerkt aan een omzetting van het 
bestaande sociaal plan FLOW naar een Sociaal Plan WinD. 
 
Uitvoering/evaluatie 
 
In de reguliere planning en control-cyclus wordt verslag gedaan van de opgave vanuit 
Kiezen met Visie en de (financiële) stand van zaken. Een toezichthoudend beraad, 
bestaande uit de twee portefeuillehouders Heijmans en Sterk, de algemeen directeur en 
een nader aan te trekken externe procesbegeleider, zal de raad per kwartaal informeren 
over de voortgang 
Nadat de structuur van de nieuwe organisatie is uitgewerkt, zal deze in 2017 in een nieuw 
organisatiebesluit worden vastgelegd. 
 
 
Communicatie/participatie 
 
In het document WinD is beschreven op welke wijze de samenleving, de gemeenteraad, 
het college en de organisatie in het ontwikkelproces worden meegenomen. 
Tijdens het proces van de totstandkoming van het document WinD werd direct al veel 
losgemaakt in de organisatie. Het gaat er namelijk niet om waar een medewerker zit maar 
hoe deze er zit. Het hoe gaat dus over cultuur en leiderschap. Er is samen een kompas 
gemaakt dat richtinggevend is voor het gedrag.  
Iedereen moet zich afvragen waarop men zich moet ontwikkelen waarbij de vier thema’s  
leidend is. Dit is niet vrijblijvend. 
 
In een afzonderlijke bijeenkomst voor de raadsleden in Theater de Huiskamer, zal u op 8 
september volledig worden geïnformeerd. 
 
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 
Bijlagen  
 
Document “Weert in Dynamiek (WinD)“. 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: RAD-001299 
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30-08-2016; 
 
 
 
 besluit: 
 
 

1.  Neemt kennis van de organisatieontwikkeling zoals beschreven in het document 
“Weert in Dynamiek ( WinD) teneinde de vastgestelde bezuinigingen vanuit het 
document Kiezen met Visie in de komende jaren tot uitvoering te kunnen brengen. 

2.  Neemt kennis van het feit dat de amendementen V.A.5 en V.A.12 per 2020 voor      
€ 2.000.000,-- structureel  kunnen worden geeffectueerd.  

3.  Akkoord gaan met het handhaven van de loonsom 2017 tot en met 2019. 
4.  Het resterende Flow Budget (nog ca. € 100.000) om te katten naar een WinD 

budget en dit budget aan te vullen en beschikbaar te stellen tot  max € 
1.850.000,-- voor de uitvoeringskosten van WinD. 

 
 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-09-2016. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 


