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1. Het college besluit de Berenschot-taakstelling van 6,45 fte per 1 januari 2011 te realiseren
middels formatiewijzigingen zoals aangegeven in het schema van paragraaf 6.

2. Het college besluit de bewindvoeringstaken Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
per 1 januari 2011 te beëindigen.

3. het college besluit dat het Sociaal Statuut 2006 op deze taakstelling van toepassing is.
4. Kennis te nemen van de reactie van de manager van de hoofdafdeling Sozawe op het advies van

de Ondernemingsraad.
5. De betrokken ambtenaren worden aansluitend schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.
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Onderwerp:
Realisatie Berenschot-taakstelling 6,45 fte hoofdafdeling Sozawe.
Reg. Nummer: 2011/174771

1. Inleiding
In de begroting 2011 is een taakstelling van 6,45 fte doorgevoerd op de afdeling Beleid en
Bedrijfsvoering van de Hoofdafdeling Sozawe. In geld gaat het om € 358.333,--. Deze
taakstelling vloeit voort uit het Berenschot-onderzoek 2009 naar de overhead van de
gemeentelijke organisatie. De directie heeft destijds een taakstelling opgelegd aan de
hoofdafdeling Sozawe die voor 1 januari 2011 gerealiseerd moest worden. Het betreft dus nog
een oude taakstelling. Deze taakstelling loopt naast de bezuinigings-taakstelling die voor de
gemeentelijke bedrijfsbureaus als geheel geldt. Met deze nota besluit het college over de
invulling van deze nog te realiseren oude taakstelling.

2. Besluitpunten college
1. het college besluit de Berenschot-taakstelling van 6,45 fte per 1 januari 2011 te realiseren

middels formatiewijzigingen zoals aangegeven in het schema van paragraaf 6.
2. het college besluit de bewindvoeringstaken Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

(WSNP) per 1 januari 2011 te beëindigen.
3. het college besluit dat het Sociaal Statuut 2006 op deze taakstelling van toepassing is.
4. kennis te nemen van de reactie van de manager van de hoofdafdeling Sozawe op het

advies van de Ondernemingsraad.
5. de betrokken ambtenaren worden aansluitend schriftelijk geïnformeerd over dit besluit.

3. Beoogd resultaat
Het besluit beoogt invulling te geven aan de in de begroting opgenomen taakstelling van 6,45
fte voor de Hoofdafdeling Sozawe.

4. Argumenten
4.1 Invulling zoveel als mogelijk op de bedrijfsvoeringfuncties
De taakstelling is opgelegd in het kader van een door Berenschot in 2009 uitgevoerde
cijfermatige vergelijking van de overhead. Hoewel uit het latere 213a onderzoek naar de
hoofdafdeling bleek dat slechts beperkte invulling van de taakstelling op de functies binnen het
onderdeel Bedrijfsvoering mogelijk waren hebben wij toch zoveel mogelijk de oorspronkelijke
doelstelling gevolgd.

4.2 WSNP-taken afstoten op natuurlijk moment
De taken die de gemeente uitvoert in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen (WSNP) zijn geen verplichte taak. Met ingang van 1 januari 2011 zijn de beide
personen die deze taak uitvoerden niet meer in dienst van de gemeente. Wij kunnen daarom nu
besluiten deze taak te beëindigen zonder extra kosten als gevolg van boventalligheid. Wel blijft
een deel van de functie (consulenttaken) én dus formatie achter. Van de 1,22 fte kan maximaal
0,72 ingeleverd worden ten behoeve van de taakstelling. De overige 0,5 fte wordt toegevoegd
aan de bestaande functie Consulent Schuldhulpverlening.

4.3 Vacatureruimte levert ontbrekende invulling
De invulling van de gehele taakstelling bleek met de bovenstaande maatregelen nog niet
mogelijk. Derhalve besluiten wij bestaande vacatureruimte die niet op korte termijn hoeft te
worden ingevuld te schrappen om aan de volledige taakstelling invulling te geven.
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5. Kanttekeningen
Een goede bedrijfsvoering is voor de hoofdafdeling Sozawe met zijn gestructureerde
werkprocessen en grote geldstromen een noodzaak. Het schrappen van de onderhavige functies
brengt risico’s met zich mee voor onderdelen van de bedrijfsvoering.

Door de invulling van de taakstelling worden drie medewerkers herplaatsbaar. Zij hebben een
vast dienstverband zodat hun loonkosten een risico vormen voor de personeelsbegroting. In
paragraaf 6 wordt hier nog op teruggekomen.

De OR heeft negatief geadviseerd (zie bijlage). Een reactie hierop van de manager van de
hoofdafdeling Sozawe is toegevoegd, waarvoor de instemming van het college wordt gevraagd.

6. Uitvoering
De invulling van de taakstelling op het onderdeel Bedrijfsvoering is als volgt:

- coördinator applicatiebeheer 0,50 fte
- medewerker applicatiebeheer 0,50 fte
- medewerker bedrijfsvoering 1,13 fte (0,28 fte + 0,85 fte)
- coördinator re-integratie: 0,85 fte
- coördinator inburgering 1,00 fte

Totaal Bedrijfsvoering: 3,98 fte

Coördinator Applicatiebeheer: Bij directiebesluit d.d. 2 februari 2011 is 0,5 fte van deze
functie overgeheveld naar de hoofdafdeling Middelen & Services. Het resterende deel van 0,5
fte kan komen te vervallen als gevolg van de overheveling van de taken van technisch
applicatiebeheer naar de centrale ICT-afdeling.

Medewerker Applicatiebeheer: Bij directiebesluit d.d. 2 februari 2011 is 0,5 fte van deze
functie overgeheveld naar de hoofdafdeling Middelen & Services. Dit als gevolg van de
overheveling van de taken van technisch applicatiebeheer naar de centrale ICT-afdeling. Van
het nu nog resterende deel wordt 0,5 fte ingeleverd ten behoeve van de taakstelling.

Tijdelijke capaciteitsproblemen zijn te verwachten zolang naast GWS ook Allegro ondersteund
moet worden. Daarnaast is met het zittende team niet voldoende capaciteit vrij te maken voor
grootschalige implementaties zoals Key2SHV en het project digitalisering/keigoed. Voor
oplossing van deze problemen zal in het kader van de projecten inhuur nodig zijn. Er zijn geen
personele gevolgen.

Medewerker Bedrijfsvoering: Bij de medewerker met taken op het terrein van
managementinformatie wordt op basis van de analyse van Berenschot 0,28 fte aan formatie
ingeleverd als gevolg de overgang van Cognos naar Qlikview. De verwachting is namelijk dat
hiermee een efficiencyslag kan worden bereikt. Voor de resterende 0,28 fte is er sprake van
overdracht van formatie naar M&S. Met M&S is afgesproken dat voor het jaar 2011 de
dienstverlening aan Sozawe in verband met de overgang naar Qlikview volledig beschikbaar
blijft en dat Sozawe de aanvullende capaciteit tegen betaling van
€ 17.000 inkoopt bij M&S. Hiervoor benutten wij het inhuurbudget. De betreffende
medewerker volgt het werk en stapt over naar de functie Medewerker Kwaliteit en Controle bij
M&S.

Bij de andere medewerker betreffen het voornamelijk service aan klantmanagers en de afdeling
Juridische zaken bij het afhandelen van klachten, dossierinzage, vragen van advocaten en
mediation. Daarnaast voert de medewerker de redactie over het intranet van de hoofdafdeling.
Deze laatste taak betreft ongeveer 0,15 fte en gaat over naar het team kwaliteitszorg. De
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overige taken gaan terug naar de lijnafdelingen binnen Sozawe. De betrokken medewerker
wordt boventallig per 1 januari 2011.

De achterblijvende formatie bedrijfsvoering van 0,69 fte is door 1 medewerker bezet met een
aanstelling van 1,0 fte. Deze medewerker is met name belast met de uitvoering van de audits en
het contractbeheer voor de hoofdafdeling en met het opleidingsplan Sozawe, de contracten met
opleiders en de gehele administratie hiervan lopende het jaar. Hierdoor ontstaat een
overbezetting van 0,31 fte. Deze overbezetting kan worden gecompenseerd door de over te
hevelen formatie (0,3 fte) naar het team Kwaliteitszorg vooralsnog niet in te vullen.

Coördinator re-integratie: de taken van de coördinator re-integratie vallen uiteen in
bedrijfsvoeringstaken, waaronder richtlijnen en contracten, en ondersteuning en coördinatie op
de uitvoering in de afdelingen. Voor de bedrijfsvoeringstaken blijft 0,15 fte achter, over te
hevelen naar het team kwaliteitszorg. De overige taken gaan over naar de afdelingen Werk en
Inkomen. Binnen deze afdelingen kunnen klantmanagers en coördinatoren tot een
werkverdeling komen om de taken op te vangen. Van de beschikbare formatie van 1,0 fte kan
hiermee 0,85 fte worden gebruikt voor de taakstelling. De betrokken medewerker wordt per 1
januari 2011 herplaatsbaar.

Coördinator Inburgering: de functie van coördinator Inburgering is formeel niet ingevuld.
Met de inhuur van Tiff-company voor het vullen en inrichten van het kwaliteitszorgsysteem
kan het team Inburgering op interne coördinatie functioneren. Voor coördinatie op de
verantwoording, afrekening met de opdrachtnemende bedrijven en overleg zal incidentele
inhuur noodzakelijk zijn. De functie vervalt geheel, zonder personele gevolgen. In de begroting
is de functie opgenomen met dekking uit het participatiebudget, zodat deze formatiereductie
niet bijdraagt aan de algemene middelen.

Functies Fte oud Schaal kosten Fte nieuw Schaal kosten
Coördinator Applicatiebeheer 0,5 10a 33.126 0,0 -
Medewerker Applicatiebeheer 3,33 9 185.000 2,83 9 157.222
Medewerker Bedrijfsvoering 2,25 8 111.251 0,69 8 34.117
Coördinator Re-integratie 1,00 10 61.419 0,00 -
Coördinator Inburgering 1,00 10 61.419 0,00 -
Bewindvoerder 1,22 9 67.777 0,00 -
Consulent Schuldhulpverlening 11,56 8 571.586 12,06 8 596.309
Klantm. Bijzondere Regelingen 4,60 9 255.555 4,06 9 225.555
Klantmanager BB/NUG 2,05 9 113.888 1,61 9 89.444
Sr. medewerker Terugvordering 3,00 8 148.335 2,23 8 110.262
Medewerker Kwaliteitszorg 4,78 9 265.555 5,08 9 282.222
Med. Kwaliteit en Contr. M&S 2,00 9 111.111 2,28 9 126.666
Totaal 37,29 1.988.311 30,84 1.623.550

Verschil oud-nieuw in fte is een verlaging van 6,45.
Verschil oud-nieuw in geld is een verlaging van de kosten met € 364.761,-- op jaarbasis.
De te realiseren taakstelling in geld bedraagt € 358.333,--.

Plaatsingsplan
Drie personen verliezen als gevolg van dit besluit hun functie. Eén Medewerker
Bedrijfsvoering zit dicht bij de pensioengerechtigde leeftijd en zal, als bovenformatief
ambtenaar, binnen Sozawe op passende werkzaamheden ingezet worden tot de datum van
pensionering over 2½ jaar en gedekt worden uit vacatureruimte. De tweede Medewerker
Bedrijfsvoering is feitelijk overgestapt naar de afdeling Kwaliteit en Controle van de
hoofdafdeling M&S vanuit het principe mens volgt werk. Omdat de afdeling K&C nog niet
over voldoende formatie beschikt is een volledige plaatsing in uren nog niet realiseerbaar. Naar
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verwachting zal dit per 1 januari 2012 alsnog kunnen plaatsvinden. Hoewel de ambtenaar in
kwestie dus wel herplaatsbaar zal worden per 1 januari 2011, is actieve bemiddeling naar ander
werk niet nodig.
De derde medewerker voor wie dit besluit consequenties heeft, is de Coördinator Re-integratie.
Deze medewerker zal actief bemiddeld moeten worden naar ander werk.
Op deze taakstelling wordt voorgesteld het Sociaal Statuut 2006 van toepassing te laten zijn,
omdat de taakstelling gerealiseerd had moeten zijn vóór 1 januari 2011. Het is niet redelijk
wanneer de 3 betrokken medewerkers een rechtspositioneel nadeel ondervinden als gevolg van
de traagheid in de besluitvorming van de werkgever.

7. Financiële paragraaf
De te schrappen functies leveren qua lasten een bedrag op, dat bijna € 6.500,- meer bedraagt
dan de in de begroting voor de taakstelling opgenomen bedragen. De vermindering van de
personeelslasten ad € 364.761 komt niet geheel ten gunste van de algemene middelen. De
doorwerking naar de algemene middelen bedraagt € 303.342, de doorwerking naar het
Participatiebudget bedraagt € 61.419,--.

8. Bijlagen
 Advies Ondernemingsraad
 Reactie op advies Ondernemingsraad

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
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Onderwerp: Toelichting op OR-advies

Volgordelijk zal worden ingegaan op het advies van de OR.
1. Het ontbreekt aan een uitgewerkt taken-uren-formatieberekening
De OR heeft gelijk dat het college de opdracht aan Sozawe + Concerncontrol heeft gegeven.
Hiertoe is in 2010 gedurende een maand door de medewerkers bedrijfsvoering
tijdgeschreven. Het bleek echter niet goed mogelijk op grond van deze gegevens een relatie
te leggen met het oorspronkelijke Berenschot-rapport en de directie heeft besloten de
taakstelling te handhaven.
2. Het inleveren van vacatureruimte én overhevelen van taken in de lijn levert een
verhoogde werkdruk op bij de Klantmanagers
Het is juist dat een deel van de taakstelling tot gevolg heeft dat een aantal werkzaamheden
terecht zal komen bij de Klantmanagers. Omdat dit verdeeld wordt over vele schouders zal
de verzwaring beperkt blijven. Daarnaast verwachten wij dat door verdere digitalisering en
vereenvoudiging in werkprocessen de Klantmanagers ook tijdwinst zullen behalen. Een
verzwaring van de werkdruk op het gebied van rechtmatigheid en administratie leidt tot een
vermindering van de beschikbare tijd voor re-integratie van de klanten van Sozawe.
3. Klachtenafhandeling
Echte klachten worden voortaan doorgestuurd naar de gemeentelijke Klachtencoördinator
van M&S. Vaak gaat het niet om klachten, maar om het opvragen van stukken en/of
relevante informatie door advocaten. Deze dienen te worden afgedaan door de betreffende
medewerker. Het MT van Sozawe verwacht dat ook deze stukken door verdere
digitalisering efficiënter kunnen worden verzameld en opgestuurd. Voor het overige geldt
dezelfde redenering als hierboven.
4. De OR vindt dat niet bezuinigd moet worden op de functie Coörd. Reintegratie
De functie coördinator re-integratie is ingesteld om de vele mogelijkheden voor de inzet van
instrumenten goed voor de klantmanagers te ontsluiten, geregeld te evalueren en vanuit een
centraal punt de contacten met de opdrachtnemers over de uitvoering te bundelen. Door de
sterke terugloop van het Werkdeel WWB is het aanbod van reintegratieinstrumenten
opgedroogd en vermindert dus ook de behoefte aan deze taak. Nieuwe initiatieven moeten
vanuit de lijnafdelingen worden opgepakt en begeleid.
5. Risico’s voor de bedrijfsvoering
Het management onderschrijft dat het inleveren van ‘uren bedrijfsvoering’ risico’s met zich
meebrengen. Zeker in het licht van de opdracht die het college aan Sozawe heeft gegeven
om kwalititatief goed ‘in control’ te komen kent de Hoofdafdeling nu een beperkte
ondersteuning op dit gebied.
6. Werking oud of nieuw Sociaal Statuut.
Het management is van mening dat het Sociaal Statuut 2006 van toepassing is. De opdracht
van het college om de opgelegde taakstelling van 6,45 fte te realiseren dateert van 2009 en
valt daarmee onder de regels die toen golden. Het is niet redelijk de betrokken medewerkers
rechtspositionele nadelen te laten ondervinden van het latere moment van definitieve
toewijzing van de taakstelling aan functies.

Voor één andere situatie binnen de gemeente is eveneens het vorig sociaal statuut van
toepassing, en dat is voor de 13 medewerkers van M&S die werken bij repro, restauratieve
dienst en schoonmaak. Bij M&S ligt nog de opdracht uit 2009 om dat werk uit te besteden.

Algemeen:
Het management van Sozawe merkt op dat in de toekomst meer bezuinigingen te
verwachten zijn. Dit zal ertoe leiden dat taken die niet komen te vervallen uitgevoerd zullen
moeten worden door het dan nog zittende personeel. Dit zal een continu proces van
verbetering van efficiëntie en effectiviteit van de gehele organisatie vragen. Een grote mate
van flexibiliteit van management en medewerkers, alsmede toepassing van de
uitgangspunten van het Lean Management en verdergaande digitalisering van de
werkprocessen moeten ervoor zorgen dat de werkdruk op de afdeling binnen aanvaardbare
proportie blijft.


