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Onderwerp: Inschalingsonderzoek afdeling Milieu
Reg. Nummer: STZ/MIL 2011/77643

1. Inleiding
Het college heeft op 26 februari 2008 het Plaatsingsplan (2008/30253) vastgesteld.
Op basis van dit besluit zijn de medewerkers geplaatst in de nieuwe organisatie
(2008). Naar aanleiding van bedenkingen van medewerkers van de afdeling Milieu
tegen de functiewaardering en de status van hun functies heeft de directie besloten
de bestaande situatie (functies en schalen) van de afdeling Milieu voorlopig te
continueren (de zogenaamde bevroren situatie).
Een evaluatie van de afdeling Milieu moest vervolgens uitwijzen of de
voorgenomen wijzigingen zoals aangegeven in het inrichtingsplan van de
hoofdafdeling Stadszaken alsnog moeten worden geïmplementeerd.
In overleg met het management en de medewerkers van de afdeling Milieu is
besloten om het Bureau Leeuwendaal deze evaluatie te laten uitvoeren (de
benchmark). Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in 2009.
Leeuwendaal heeft geen aanleiding gezien om af te wijken van de oude, bevroren
situatie van de afdeling Milieu. Leeuwendaal adviseert de oude functies voort te
zetten en beter te beschrijven, de functiebenamingen in overeenstemming te
brengen met de benamingen zoals die binnen de andere afdelingen van de
hoofdafdeling Stadszaken worden gebezigd en de bestaande schalen van de oude
situatie te handhaven. Alle functies zijn aan te merken als voortgezette functies.
Ten aanzien van één functie heeft Leeuwendaal de koppeling aan een hogere
bouwsteen geadviseerd: Juridisch Medewerker Bodem te koppelen aan
bouwsteenfunctie AB10A.
Met de plaatsingsbrieven van 31 maart 2008 zijn de medewerkers van de afdeling
Milieu geplaatst op hun voortgezette functies met de schalen uit de bevroren
situatie. Bij enkele medewerkers dient overeenkomstig het advies van Leeuwendaal
de functiebenaming nog aangepast te worden.
De inrichting van de Afdeling Milieu kan nu worden vastgesteld (zie bijlage A).

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit op basis van het advies van Leeuwendaal de inrichting

van de afdeling Milieu per 1-1-2011 vast te stellen conform bijlage A.
2. Het college besluit de functie Juridisch Medewerker Bodem met ingang van

1-1-2011 te koppelen aan bouwsteen AB10A (2 fte).
3. De kosten van dit besluit bedragen € 9.600,-. Deze worden gedekt uit de

algemene middelen en verwerkt in de 2e BERAP.
4. Betrokken medewerkers krijgen daags na besluitvorming informatie over

dit besluit.

3. Beoogd resultaat
De vaststelling van de inrichting van de afdeling Milieu.

4. Argumenten
De inschalingen en benamingen in lijn brengen met de andere afdelingen binnen de
hoofdafdeling Stadszaken.
Een goed vetrekpunt creëren voor de afdeling in de komende tijd.
Met dit besluit wordt het gevoel van waardering van de afdeling Milieu hersteld.
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5. Financiën
Dit besluit tot vaststellen van de inrichting van de afdeling Milieu is een
voortvloeisel uit het reorganisatieproces per 1 januari 2008. De kosten van de
herwaardering van de functie Juridisch Medewerker Bodem vloeien voort uit deze
reorganisatie en worden niet ten laste gebracht van de afdeling Milieu /
hoofdafdeling Stadszaken. De kosten bedragen € 9.600,-.

6. Kanttekeningen
Tijdens de benchmark is een aantal functies in het kader van Haarlem
Klimaatneutraal ondergebracht bij de afdeling Milieu. Deze functies hebben geen
deel uitgemaakt van de benchmark en blijven derhalve onbesproken.

7. Uitvoering
De leidinggevende informeert de afdeling omtrent dit besluit. De afdeling HRM
draagt zorg voor de uitvoering van dit besluit, de berichtgeving aan
belanghebbenden, de leidinggevende en het management van de hoofdafdeling
Stadszaken.

8. Bijlagen
Bijlage A: Inrichting van de afdeling Milieu
Bijlage B: Functiewaarderingsadvies Leeuwendaal m.b.t. Juridisch Medewerker
Bodem.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester



Inrichtingsplan 2007 Inrichting per 1-1-2011
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Schaal Schaal Schaal Fte Fte

Afdelingshoofd 13 13 Afdelingshoofd 13 1,00 1,00

Management Assistent 7 7 Management Assistent 7 0,50 0,50

Secretariaatsmedewerker 6 6 Secretariaatsmedewerker 6 0,50 0,50

Bodem Bodem

Bureauhoofd Bodem 11A 11A Bureauhoofd 11A 1,00 1,00

Senior Beleidsadviseur 10A 10A Beleids-/accountmedewerker B 10A 1,00 4,00

Beleids-/accountmedewerker 10 10 Beleids-/accountmedewerker C 10 3,00 4,00

Vervallen

Juridisch medewerker Bodem 10 10 Juridisch Medewerker Bodem 10A 2,00 2,00

Beleids-/accountmedewerker 9 vervallen Beleids-/accountmedewerker schaal 9 nvt 4,00 vervallen

Leefomgeving Leefomgeving

Senior Beleidsadviseur 11 11 Senior Beleidsadviseur 11 1,00 1,00
Senior Beleids-/accountmedewerker 10A 10A Beleids-/accountmedewerker B 10A 1,00 2,00

Beleids-/accountmedewerker 10 10 Beleids-/accountmedewerker C 10 1,00 3,00

Beleids-/accountmedewerker 9 vervallen Beleids-/accountmedewerker schaal 9 nvt 3,00 vervallen

Haarlem Klimaatneutraal:

Beleids-/accountmedewerker 10 1,50 1,50

Beleids-/accountmedewerker 10A 1,00 1,00

Communicatieadviseur 10 0,50 0,50

Educatief medewerker Klimaat 9 0,50 0,50

Projectmedewerker Klimaat 9 0,50 0,50

23,00 23,00

Bijlage A. Inrichting afdeling Milieu per 1-1-2011






