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DOEL: Besluiten
Dit bezuinigingsvoorstel betreft meer dan 1 fte en heeft financiële consequenties. Gelet hierop is het aan
het college om hierover te besluiten.

BenW:

1. Het college besluit (voorgenomen besluit) de formatie van hoofdafdeling
Dienstverlening te verlagen met 7,82 fte in 2011 oplopend tot 9,15 fte in 2012
e.v. volgens de in de bijlage opgenomen tabel;

2. Het college besluit (voorgenomen besluit) de inhuurbudgetten van hoofdafdeling
Dienstverlening te verlagen volgens de in de bijlage opgenomen tabel;

3. Het college besluit de taakstelling voor Dienstverlening met € 56.360 te verlagen.
Dit nadeel komt ten laste van de algemene middelen.

4. Het voorgenomen besluit van het college wordt voor advies toegestuurd aan de
OR.

5. De betrokkenen (intern) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit
besluit
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Onderwerp: Invulling formatiereductie hoofdafdeling Dienstverlening (Slimmer werken
en Berenschot)
Reg.nummer: 2010/315269

1 Inleiding
Voor de hoofdafdeling Dienstverlening ligt een taakstelling voor van 9,15 fte vanaf 2011.
Deze is opgebouwd uit de taakstelling ‘Slimmer werken’ van 7 fte (€392.000) uit het
Masterplan Andere Organisatie en de taakstelling ‘Berenschot’ van 2,15 fte (€121.000) uit
het rapport verminderen overhead.

Zowel het rapport “Andere Organisatie” als “Berenschot” zijn door het college
vastgesteld. Dit collegebesluit is de uitwerking van de eerder genomen besluiten.

Voor een tweetal voorstellen dat in dit collegeadvies aan de orde komt, zijn afzonderlijke
collegeadviezen geredigeerd en in procedure gebracht. Het betreft:

Het voorstel tot het sluiten de recepties gemeentelijke locaties
(nota 2010/307838). Dit voorstel is inmiddels door het college
geaccordeerd.

Het voorstel Kleine Reorganisatie Klantcontactcentrum (nota
2010/283479). Dit voorstel is door het college aangehouden
en wordt nu tegelijk met dit voorstel opnieuw in procedure
gebracht. Doel van deze kleine reorganisatie is om de
bedrijfsvoering te optimaliseren. Het voorstel levert geen geld
op maar wél minder formatie. Om die reden is het
meegenomen in dit collegeadvies.

2 Besluitpunten college
1. Het college besluit (voorgenomen besluit) de formatie van

hoofdafdeling Dienstverlening te verlagen met 7,82 fte in 2011
oplopend tot 9,15 fte in 2012 e.v. volgens de in de bijlage
opgenomen tabel;

2. Het college besluit (voorgenomen besluit) de inhuurbudgetten van
hoofdafdeling Dienstverlening te verlagen volgens de in de bijlage
opgenomen tabel;

3. Het college besluit de taakstelling voor Dienstverlening met € 56.360
te verlagen. Dit nadeel komt ten laste van de algemene middelen.

4. Het voorgenomen besluit van het college wordt voor advies
toegestuurd aan de OR.

5. De betrokkenen (intern) ontvangen daags na besluitvorming
informatie over dit besluit

3 Beoogd resultaat
Doel is om de taakstellingen te realiseren door slimmer oftewel effectiever en efficiënter
te organiseren zonder dat de klant er last van heeft.

Collegebesluit
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De taakstellingen zijn als volgt:
- Taakstelling slimmer werken 7 fte
- Taakstelling Berenschot, Bedrijfsbureau 0,3 fte
- Taakstelling Berenschot, Digiteam, Telefoonteam, Flexpool 1,85 fte
Totale taakstelling 9,15 fte

N.B. De taakstelling SlimmerWerken gold ook in eerdere jaarschijven, gemakshalve laten
we alleen de taakstelling vanaf 2011 zien. In eerdere jaren is de taakstelling opgevangen
binnen de bestaande budgetten.

Als alle voorgestelde ombuigingen bij elkaar worden opgeteld, leidt tot het volgende
overzicht:

2011 2012 e.v.
Totale Taakstelling (fte) -9,15 -9,15
Voorstellen formatiereductie (fte) 7,82 9,15

Restant taakstelling -1,33 0

Totale Taakstelling in euro (A) € 512.705 € 512.705
Voorstellen formatiereductie incl. verlagen beschikbare
loonsom in euro (B)

€ 512.705 € 512.705

Restant taakstelling in euro (A) -/-(B) 0 0

Argumenten
Taakstelling in fte’s wordt in de eerste jaarschijven niet volledig gerealiseerd maar vanaf
2012 wel.
Uit het overzicht blijkt dat vanaf 2012 de taakstellingen in fte’s geheel worden ingevuld.
In 2011 lukt dat het niet helemaal. De taakstelling wordt dan wel in geld (euro’s)
gerealiseerd. Dat kan als volgt: de beschikbare loonsom (salarissen en
inhuur/uitzendkrachten) van hoofdafdeling DV wordt afgeraamd voor het gedeelte van de
taakstelling dat niet kan worden ingeboekt in euro´s. De afgelopen jaren bleek het
mogelijk door strak op budget te sturen op de loonsom de benodigde besparingen te
realiseren. Daarbij speelt dat hoofdafdeling Dienstverlening voor het KCC met een
flexibele kop op de vaste formatie werkt waardoor er voor piekwerkzaamheden wordt
ingehuurd. Door minder in te huren, kan de besparing in euro’s toch worden gerealiseerd.

In de bijlage zijn alle ombuigingsvoorstellen opgesomd.

Een aantal voorstellen sluit aan bij de doelstelling uit de Programmabegroting om meer
werkzaamheden te digitaliseren
Binnen de huidige kaders is het maximaal haalbare voor wat betreft efficiencyverbetering
gehaald. Verder “kaasschaven” is ook gelet op de gestegen aantallen klantcontacten op
diverse fronten (digitaal, telefoon enz.) ons inziens niet verantwoord. Meer besparen op
formatie kan alleen als de werkprocessen worden gedigitaliseerd. In de
dienstverleningsvisie Meer in Huis voor Haarlem is het uitgangspunt dat de klant bepaalt
hoe hij of zij met de gemeente wil communiceren. Waar mogelijk is echter zelfservice en
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het digitaal kanaal het voorkeurskanaal omdat dit het minst arbeidsintensief zijn. Voor een
aantal producten van de gemeente wordt dit concept met grote voorrang uitgewerkt
(verhuizingen, parkeren, uittreksels met gebruik DIGID). In de Raakspoort zullen we
volgens planning van start gaan met 13 zelfbedieningszuilen in de Publiekshal.

Er wordt waar mogelijk aangesloten op natuurlijk verloop: de personele gevolgen zijn
beperkt.
Het is mogelijk om de formatiereductie op te vangen met natuurlijk verloop. Alleen voor
de beveiliger geldt dat hij bovenformatief wordt en de herplaatsbaarheidsstatus krijgt. De
lasten hiervan blijven voor rekening van hoofdafdeling Dienstverlening. Er is in die zin
alleen sprake van een formatieve besparing. Totdat de beveiligingsbeambte een andere
functie heeft gevonden, blijft hij in dienst en is er dus geen feitelijke besparing. Na de
verhuizing naar de Raakspoort wordt de beveiliging ondergebracht bij Middelen en
Services. De budgetten die hoofdafdeling Dienstverlening had voor de beveiliging gaan
daarmee ook over naar hoofdafdeling Middelen en Services.

4 Kanttekeningen
Klantaantallen stijgen
De aanname bij de businesscase “Slimmer Werken” was dat digitalisering tot minder
klantcontacten op de duurdere kanalen (balie en telefoon) zou leiden. Dit betekent
efficiencywinst. Landelijk beeld is dat deze businesscase niet uitkomt. Het digitaal kanaal
is er bij gekomen en substitutie vindt nauwelijks plaats. Het totaal aantal klantcontacten is
overall fors toegenomen ( de klant wordt beter bediend en zoekt sneller contact). De klant
gaat minder massaal naar het digitaal kanaal dan gedacht. Haarlem loopt bovendien achter
op de digitaliseringsagenda ten tijde van de formulering van de businesscase.

Doordat de volumes in totaliteit niet dalen, maar stijgen, is er nog geen lucht ontstaan in
de formatie. Sterker: de gevoelde werkdruk is gestegen omdat met gelijkblijvende
formatie meer productie is geleverd. Het gevoel is ook dat de geleverde productie
arbeidsintensiever is. Duidelijk merkbaar is dit bij bijvoorbeeld bij de e-mail-contacten.
Naarmate de website duidelijker wordt, neemt het aantal complexere vragen via de e-mail
toe. Het beantwoorden van een complexe vraag is vanzelfsprekend arbeidsintensiever dan
het beantwoorden van de relatief simpele vraag naar bijvoorbeeld de openingstijden.

Ondanks het feit dat de businesscase niet is uitgekomen, zijn de taakstellingen wel
opgeleverd. Door slimmer werken en Berenschot is de toegestane formatie van deze
bedrijfsonderdelen inmiddels met 10% gedaald en overall is de daling zo’n 7% in 5 jaar.
Een forse efficiencyslag!

Randvoorwaarde: digitalisering op orde
Voor de komende jaren is het credo: inzetten op slimmer werken en innoveren.
Er zal de jaren heel hard gewerkt moeten worden om een forse innovatieslag te maken.
In het Masterplan Digitalisering is een aantal innovatieve voorstellen betreffende de
gemeentelijke dienstverlening opgenomen. Ervaringen vanuit andere organisaties leren
echter wel dat dit trajecten van lange adem zijn.

Personele inzet is nodig om verbeteringen in de bedrijfsvoering en digitalisering te
realiseren terwijl de winkel open is.
Als de Dienstverleningsvisie handen en voeten krijgt in de bedrijfsvoering wordt er
daadwerkelijk slimmer gewerkt. Als we erin slagen om werkzaamheden die nu door
medewerkers worden gedaan bij de klant zelf te leggen, kan er op langere termijn
bespaard worden op formatie. Hier geldt wel: de kost gaat voor de baat.
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5 Uitvoering
Financiële gevolgen
De taakstellingen slimmer werken en Berenschot zijn al ingeboekt in de begroting als
stelpost. Door deze voorstellen worden de besparingen (stelposten) grotendeels ingevuld.
Uitgangspunt in dit voorstel is dat het gedeelte dat niet kan worden ingeboekt in fte’s
wordt afgeraamd in geld van de beschikbare budgetten/loonsom (salarissen en
inhuur/uitzendkrachten) van hoofdafdeling DV. De hoofdafdeling overschrijdt dit
totaalbedrag niet. Dit is haalbaar.

Bij het vaststellen van de formatiereductie is rekening gehouden met een gemiddelde
loonsom van een functie in schaal 9 (periodiek ). Medewerkers bij de hoofdafdeling
Dienstverlening hebben echter een gemiddelde loonsom van een functie in schaal 8.
Hierdoor wordt er een lagere opbrengst gegenereerd dan waar in het meerjarenperspectief
rekening mee is gehouden. Voor het meerjarenperspectief betekent dit dat dit met €56.360
verslechterd. Dit nadeel wordt ten laste van de algemene middelen gebracht.

Ondernemingsraad
Het voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de OR. Voor twee voorstellen uit dit benw
advies geldt dat er al een advies van de OR ligt. Het betreft het voorstel Sluiten recepties
(nota 2010/307838) en Kleine Reorganisatie Klantcontactcentrum (nota 2010/283479).

6 Bijlagen
-Voorstellen Slimmer Werken Dienstverlening
- Advies OR (volgt nog)

Het college van burgemeester en wethouders
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BIJLAGE

Voorstellen Slimmer Werken:

2011 (fte) 2011 (€) 2012 (fte) 2012 (€)

Klantcontactcentrum KCC (58,14 fte)
Digitale aktes burgerlijke stand 0,40 -15.894 0,40 -15.894
Kleine reorganisatie KCC 1,14 15.755 1,14 15.755
Extern inhuren beveiliging 1,60 0 1,60 0
Sluiten recepties gemeentelijke locaties 2,10 -78.941 2,10 -78.941
Subtotaal 5,24 -79.080 5,24 -79.080

Afdeling PBO (23,24 fte):

Afschaffen funderingsinformatie 0,50 -24.738 0,50 -24.738
Minder formatie senior-adviseur/account manager 0,44 -29.191 0,44 -29.191
Schrappen assistent verkiezingen 0,30 -11.921 0,30 -11.921
Verlagen formatie PBO 0,11 U9 0,11 -6.120 0,11 -6.120
Verlagen formatie PBO U12 0,16 -12.903 0,16 -12.903
Slimmer werken formatie PBO (kleine reorganisatie) 0,17 -8.552 0,17 -8.552
Subtotaal 1,68 -93.425 1,68 -93.425

Bedrijfsbureau:

Dekking inhuurkosten zelfservicebalie -21.017
Schrappen adviseur Bedrijfsvoering U10 0,60 -36.930 0,80 -49.240
Schrappen Applicatiebeheer U8 0,30 -14.843 0,30 -14.843
Subtotaal Bedrijfsbureau (11 fte) 0,90 -72.790 1,10 -64.083

WMO:
Taakstelling team WMO (U9) 1,13 -55.909
Subtotaal WMO (30,41 fte) 0,00 0 1,13 -55.909

Hoofdafdeling:
KCC Verlagen inhuurbudget -75.000 -53.848
PBO Schrappen inhuurbudget -74.050 -55.000
WMO inleveren inhuurbudget -62.000 -55.000

-211.050 0,00 -163.848

Totaal gerealiseerd 7,82 -456.345 9,15 -456.345
Lagere salarislasten hoofdafdeling DV -56.360 -56.360

Nog te realiseren huidige voorstellen -1,33 0 0,00 0
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Bijlage: toelichting op de voorstellen:

Verlagen inhuurbudget
Bij de teams van hoofdafdeling Dienstverlening worden de inhuurbudgetten verlaagd (met
minder mensen hetzelfde werk doen).

Digitale aktes burgerlijke stand
Door het scannen van bestaande papieren aktes en digitaal verwerken van nieuwe aktes,
kan het akteproces aan de balie in de toekomst volledig digitaal verlopen (dienstverlener
U6, 0,2 fte bij team Balie en 0,2 fte bij team DTF)

Kleine Reorganisatie Klantcontactcentrum (KCC)
Hiervoor is een afzonderlijke voorstel ter onderbouwing in procedure gebracht. Zie nota
2010/283479.

Extern inhuren beveiliging
Op dit moment is er 1,6 fte beschikbaar voor de beveiliging in de hal. Hiervan is 0,88
ingevuld en het overige deel wordt aangewend voor externe inhuur bij WWS. Een
mogelijke formatiereductie van 1,6 kan behaald worden, indien de beveiliging volledig
extern wordt ingehuurd. Betekent geen geldelijke besparing (want budget blijft nodig),
maar leidt dus wel tot inkrimping. Bijkomend voordeel is het spreiden van het risico (bij
ziekte is er wel een andere bewaker beschikbaar) en het voorkomen van herkenning (en
intimidatie) van de vaste bewaker.
In verband met Raakspoort zal de beveiliging overgaan naar afdeling Facilitaire Zaken
inclusief budgetten. De vraag is hoeveel beveiliging nodig is in de Raakspoort. Vanwege
de structuur van de nieuwbouw (publieksafdelingen zijn verdeeld over drie etages) zal
extra bewaking nodig zijn. Deze kwestie is in het project nieuwbouw geadresseerd.

Sluiten recepties gemeentelijke locaties
Dit voorstel is inmiddels door het college geaccoordeerd. Zie nota 2010/307838.

Afschaffen verstrekking van funderingsinformatie
Het verstrekken van informatie over de fundering van een pand is geen wettelijke taak van
de gemeente. Bovendien is de kans op fouten bij het verstrekken van funderingsinformatie
door de gemeente aanwezig (en kans op claims). Gelet hierop wordt vanaf 2010 geen
funderingsinformatie meer verschaft door de gemeente.

Minder formatie senior-adviseur/account manager
Betreft schrappen van 0,44 fte senior adviseur B&O (accountmanager).

Schrappen assistent verkiezingen
Betekent niet langer vervangen van de medewerker die wordt ingezet bij Verkiezingen.
Schrappen functie assistent verkiezingen (0,3 fte schaal 6).

Verlagen formatie afdeling PBO
Bij afdeling PBO is een deel van de restformatie ingeleverd. Het gaat om 0,16 fte
teammanager en 0,11 fte senior dienstverlener PBO (schaal 9).

Slimmer werken afdeling PBO (onderdeel Bedrijven en Omgeving)
In 2009 is besloten 0,17 fte bij de functie senior adviseur accountmanager bedrijven &
Omgeving (U10A) te schrappen (kleine reorganisatie PBO).
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Dekking inhuurkosten zelfservicebalie
Bij hoofdafdeling Dienstverlening wordt gewerkt aan de implementatie van een aantal
digitaliseringsprojecten. Deze projecten en dus ook de bijbehorende kosten van ureninzet
zijn opgenomen in het raadsvoorstel digitalisering.

Schrappen adviseur bedrijfsvoering Bedrijfsbureau
Er wordt 0,8 fte geschrapt bij het Bedrijfsbureau (adviseur bedrijfsvoering, schaal 10).

Applicatiebeheer
Als het aantal applicaties de komende jaren afneemt, kan de formatie van het
Bedrijfsbureau worden ingekrompen met 0,3 fte (applicatiebeheerder schaal 8). Daarmee
komt de formatieve omvang op de streefformatie conform het rapport Berenschot.

Team WMO
Bij de invoering van de WMO is ervoor gekozen om een deel van de formatie op de
afdeling WMO Voorzieningen niet te formaliseren omdat nog niet duidelijk was hoe het
zou gaan ontwikkelen. Daarom heeft de afdeling sinds een aantal jaren een aanvullend
inhuurbudget. In februari 2011 zal aan het college een voorstel worden aangeboden
waarin de formatie van de afdeling WMO Voorzieningen wordt geformaliseerd. Hierin zal
ook deze taakstelling verwerkt worden.

Uit de benchmark WMO blijkt dat de personele inzet voor dit taakveld uiterst gering is
t.o.v. vergelijkbare gemeenten. Tot nu toe is het werkveld nog stevig in beweging en
worden bovenop de reguliere werkzaamheden extra klussen (bv aanbestedingen e.d.,
experiment, zelfindicatie, verbetering interne processen) al dan niet in regioverband
aangepakt. In het algemeen worden er ingezet op innovatie, verbetering en het efficiënter
inrichten en ondersteunen van processen. Dat trekt een forse wissel op het huidige team en
geeft een hoge werkdruk.

Een en ander betekent dat er in de komende jaren niet direct dalende formatieve effecten
te verwachten zijn op alle inspanningen die nu verricht worden en nog in uitvoering gezet
moeten worden Op termijn zou -als effect van de huidige inspanningen en de uitwerking
van nog te starten projecten) mogelijk de taakstelling 'slimmer werken' voor het team
Wmo-voorzieningen ingevuld kunnen worden. Dit moet overigens in de komende tijd wel
gerelateerd worden aan de te verwachten ontwikkelingen die wellicht meerwerk voor
gemeenten gaan genereren (verdere ontmanteling AWBZ en het proces van nader
invulling geven aan het compensatiebeginsel; verder maatwerk binnen een integrale
benadering).
Er zal naar toe worden gewerkt dat het vanaf 2012 mogelijk is op de formatie van de
WMO te besparen.


