
Kernboodschap

 We hebben een slanke 

organisatie die steeds meer 

moeite krijgt om te voldoen 

aan alle eisen die er worden 

gesteld. 

 Daarom is in 2021 een extra 

budget van 133k nodig 

(voorjaarsnota) om er voor te 

zorgen dat de belangrijkste 

zaken door kunnen.



Huidige 

knelpunten op 

basis van 

(externe) 

ontwikkelingen

 Capaciteit en kwaliteit zijn niet in 
evenwicht met externe ontwikkelingen en 
ambities

 Primaire dienstverlening is onvoldoende 
vastgelegd in (digitale) werkprocessen cq
beheerssystemen

 Te weinig expertise / ervaring / 
capaciteit in procesmatig werken, 
informatiemanagement en functioneel 
beheer. Middelen om te investeren 
ontbreken.



Wat willen we 

zijn!

 Dienstverlening aan inwoners in alle 

primaire processen blijft centraal staan 

(missie)

 Kwaliteit (en kwantiteit) van 

medewerkers en bedrijfsvoering is van 

strategisch belang i.h.k.v. autonomie 

van onze gemeente

 We willen pro actief invloed (blijven) 

uitoefenen op regionale ontwikkeling

 We willen een aantrekkelijke 

samenwerkingspartner zijn op basis van 

een solide bedrijfsvoering die kan 

opschalen naar hogere volumes en/of 

activiteiten kan uitbesteden met regie-

capaciteit



Externe 

organisatiescan

Uitvoering van een extern 

begeleide organisatiescan op 

omvang, kwaliteit en 

noodzakelijke doorontwikkeling 

van de organisatie.



Vervolgafspraken

 Voor de zomer wordt concept-
opdracht externe organisatiescan 
voorgelegd aan het college

 Na de zomer definitieve opdracht

 Kosten organisatiescan en 
onvermijdelijke uitgaven 2022 
worden meegenomen in 
begrotingsbehandeling 2022 (raad 
28/10)

 Onderzoeksresultaten worden in 
eerste kwartaal 2022 gepresenteerd 
en zijn bekend bij de college 
onderhandelingen



Extra informatie
Hieronder volgen nog een aantal sheets die niet zijn gepresenteerd, 

maar meer achtergrond informatie geven



Aanleiding

De eisen die aan een moderne organisatie 
worden gesteld in termen van 
verantwoording, in control zijn, ICT en 
dienstverlening nemen toe.

Maatschappelijke vraagstukken worden
complexer. Oplossingen vergen steeds meer
bovenlokale afstemming en organisatie is 
hiertoe onvoldoende toegerust. 

Incidentele budgetten zijn onvoldoende om 
tot structurele oplossingen te komen.



Missie 

organisatie 

(2017)

Missie

 Dienstverlening aan inwoners, bedrijven, organisaties en bestuur 
van Huizen

Visie

 Organisatie in beweging en klaar voor de toekomst, met een 
efficiënte bedrijfsvoering

Wat voor organisatie willen we zijn? 

 Een goede, professionele, kwaliteitsbewuste en flexibele 
organisatie

 Die klantgericht, resultaatgericht en vraag gestuurd opereert

 Die in staat is zich aan te passen aan de veranderende omgeving 
en daarmee samenhangende wensen en eisen

 Die er voortdurend naar streeft om de producten en diensten 
tijdig en op de best mogelijke manier te leveren

 En die werkt vanuit een heldere bedrijfsvoering (degelijk, 
zorgvuldig, doelgericht, planmatig, integraal, samenhangend, 
efficiënt; beheersen van middelen en sturen op resultaten)

Conclusie

We hebben steeds meer problemen om missie en visie waar te maken



Externe 

ontwikkelingen 
1: digitalisering

Digitalisering:

 Onze (primaire) processen zitten in een digitale 
stroomversnelling.

 Eisen aan digitale dienstverlening aan inwoners 
stijgen (e-formulieren, status informatie); 
dienstverlening komt tot stilstand als een 
(vak)applicatie uit de lucht is. 

 Datagestuurd werken is/wordt de norm in 
beheer, risicobeheersing en beleidsontwikkeling.

 De regie en het beheer op onze digitale 
(informatie)omgeving vraagt steeds meer.

Conclusie:

 Kosten ICT stijgen harder dan opbrengsten

 Vraagt ander type van expertise en capaciteit

 Vraagt om sturen op processen

 Vraagt om beheerinstrumentarium (en expertise)



Externe 

ontwikkelingen 
2: regio

Regionale ontwikkelingen:

 Hogere regionale ambitie (Regionale 

Samenwerkingsagenda en Metropool Regio Amsterdam)

 Regio als aangrijpingspunt voor rijksbeleid (RES, 

verstedelijking, MRA, provincie)

 Samenwerking HBEL (belastingen, sociaal domein)

Conclusie:

 Hogere ambities brengen extra kosten met zich mee 

(ook al doe je dat in gezamenlijkheid)

 Samenwerking geeft schaalvergroting en daarmee 

meer body en ruimte voor versterking deskundigheid

 Onze (strategische) beleidscapaciteit is niet uitgebreid

 Vraagt duidelijke visie op gewenste rol en mate van 

samenwerking in de (sub)regio



Externe 

ontwikkelingen 
3: wettelijk

Wettelijke ontwikkelingen:

 Wetgeving als decentralisaties sociaal domein en 
omgevingswet zijn van alle tijden, maar hebben enorme 
impact op (primaire) bedrijfsprocessen

 Flankerende wetgeving heeft grote impact als: Wet 
modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, AVG, BIO 
met name op digitale informatieverwerking

 Rechtmatigheids- / ‘in-control’ verklaring vereist van 
college

Conclusie:

 Aanpassing van bestaande werkprocessen vraagt om 
beschrijving van de huidige processen en het sturen 
daarop

 Eisen aan informatieverwerking stijgen (privacy, 
veiligheid)

 Geen uitwerking per wet, maar geïntegreerde oplossingen 
in primaire processen



Externe 

ontwikkelingen 
4: financiën

Financiële ontwikkelingen:

 Sturingsmogelijkheden SD beperkt; rijksmiddelen 

onvoldoende

 Nieuw beleid van het rijk gaat niet gepaard met 

uitvoeringsbudgetten

 Incidentele en structurele budgetten 

gemeentebegroting uitgeput

Conclusie:

 Inkomsten gemeentefonds onvoorspelbaar

 Focus op besparingen; borgen uitvoering wettelijke 

taken

 Inhoudelijke / bestuurlijke ambities naar beneden 

bijstellen of faseren

 Focus op primaire dienstverlening en daarvoor vereiste 

bedrijfsvoering!


