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In uw vergadering van 3 juni jl. heeft u ingestemd met het raadsvoorstel Kadernota 2022.
Tijdens de behandeling van dit voorstel heeft u tevens een motie aangenomen waarbij ons college
wordt gevraagd om voor het vaststellen van de begroting 2022 met een nadere overall onderbouwing
te komen van de personele voorstellen die in de Kadernota zijn gedaan. Door middel van deze college
brief gaan wij nader op dit verzoek in.

Algemene beschouwing op ambtelijke organisatie (vanuit HRM perspectief)

Deze nieuwe taken vanuit het Rijk en de verdere digitalisering leiden er ook toe dat samenwerking met
andere gemeenten noodzakelijk is. In de bedrijfsvoering werken we samen met Heemstede, maar
daarnaast is er ook een bredere regionale samenwerking, denk hierbij aan bv de gemeenschappelijke
regelingen voor Meerlanden, Paswerk en stichting Rijk en de regionale samenwerkingsagenda Zuid
Kennemerland waar op dit moment aan gewerkt wordt.
Maar de grootste verandering gaat wellicht over de rollen die we vervullen. Naast onze bekende rollen
als dienstverlener en bewaker van het algemene belang, wordt de rol als 'partner' van inwoners en
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Vanuit het idee dat problemen het beste zo dicht mogelijk bij inwoners opgelost kunnen worden,
brengt de overheid steeds meer rijkstaken onder bij gemeenten. Denk aan de decentralisaties en de
nieuwe Omgevingswet. Daarnaast gaat door de snelle digitalisering van de samenleving onze
dienstverlening een nieuwe fase in: meer online en vaker buiten het gemeentehuis. Door slimme
technologieën kunnen we slimmer werken en onze dienstverlening innoveren. Het in de toekomst
online aanvragen en thuisbezorgen van reisdocumenten is daar een voorbeeld van. Of het zonder
menselijke tussenkomst verstrekken van subsidies, uittreksels en vergunningen via Blockchain
technologie. En nu al kunnen inwoners met behulp van Virtual Reality in 3D een realistisch beeld
krijgen van de impact van een bouwproject op hun woonomgeving.
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bedrijven steeds belangrijker. De maatschappij wordt mondiger, eist meer zeggenschap op en pikt het
niet dat de overheid het alleen bepaald. Mensen willen meedenken, meedoen en meebeslissen. Dit
vraagt dat we op basis van gelijkwaardigheid, als partner dus, samenwerken met burgers, bedrijven en
andere organisaties.
Dat is ook nodig want veel maatschappelijke vraagstukken zijn zo omvangrijk en complex dat we ze
niet alleen kunnen oplossen. Denk aan de energietransitie waarbij ook de Bloemendaalse woningen
van het gas losgekoppeld moeten worden. Of de zorg voor verwarde personen die vraagt om
samenwerking tussen organisaties binnen de zorg en veiligheid. Maar ook kleinere knelpunten zoals
gevaarlijke verkeerssituaties, vragen om een probleemaanpak samen met betrokkenen. Door goede
participatie ontstaat meer draagvlak en krijgen we toegang tot de kennis en ideeën van inwoners.
De wereldwijde coronapandemie heeft ook tot wijzigingen geleid in de samenwerking, organisatie en
leidinggeven. Ook de kantoorfunctie is door het toegenomen thuiswerken en hybride werken aan
verandering onderhevig.
De ambitie is dat de inwoners onze organisatie typeren als:
»
»
«
»
»
»
»
Daarbij
»
*
»
«

Dichtbij haar inwoners: aanwezig in de Bloemendaalse samenleving.
Omgevingsbewust: weten wat zich binnen de samenleving afspeelt, welke belangen er zijn en
dat de basis laten zijn voor haar handelen.
Begrip ík vertrouwen: vanuit deze basishouding onze inwoners tegemoet treden.
Communicatief: goed luisteren en duidelijk zijn in wat onze bedoeling is.
Wendbaar: weten mee te bewegen in wisselende situaties en omstandigheden.
Innovatief: op zoek naar 'beter' en onbetreden paden waar de samenleving nog meer mee
gediend is.
Digitaal: 24/7 alles online beschikbaar en al je zaken direct kunnen regelen.
streven wij ernaar dat de medewerker in algemene zin herkend wordt als:
Oplossingsgericht en verbindend binnen het speelveld tussen inwoner en overheid.
Flexibel in geest en handelen.
In houding en gedrag open, luisterend, communicatief en betrokken.
Werkend vanuit vakmanschap (vakkennis) die dienend wordt ingezet.

In deze context vraagt het een spagaat van de organisatie:
» om de traditionele en veranderde en nieuwe taken naast en door elkaar te organiseren uit te
voeren,
* om in de sturing de waan van de dag en blik op de toekomst in goede balans te combineren,
« om het college en de raad adequaat en zorgvuldig te kunnen laten handelen en qua inzet in
een juist evenwicht te houden met de hoogwaardige dienstverlening aan de Bloemendaalse
samenleving die van ons wordt gevraagd,
» om het in brede pallet aan zulke uiteenlopende gemeentelijke producten de juiste verhouding
te vinden tussen standaardisatie en maatwerk.
De ambtelijke organisatie is opgewassen om zich in deze dynamiek staande te houden. Dit blijkt uit de
cijfers van 'Waar staatje gemeente'. En ook de corona-crisis heeft laten zien dat de wendbaarheid van
de medewerkers goed op orde is.
Maar al de verschillende perspectieven en dynamiek maakt het heel lastig om een lange termijn beeld
te schetsen van de benodigde formatieve capaciteit. Daarvoor volgen niet enkel ontwikkelingen elkaar
te snel op, ontwikkelingen voltrekken zich ook steeds sneller.
Wordt het dan alleen maar meer?

Nee, zeker niet. Waar mogelijk wordt formatie gerealloceerd van plekken waar met minder toe kan,
naar nieuwe prioriteiten. Daarnaast wordt bij capaciteitsproblemen voortdurend afgewogen in hoeverre
tijdelijke dan wel structurele inzet vereist is. En wordt daarnaar gehandeld.
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Wellicht dat op langere termijn de toenemende digitalisering en toepassing van nieuwe technologieën
tot verdere efficiency gaan leiden. Maar in deze transformatie staan we echt nog aan het begin en kost
het vooralsnog juist meer capaciteit (oud en nieuw lopen naast elkaar).
Gelet hierop en om ook in 2022 onze taken waar te kunnen maken zijn naar de wetenschap van dit
moment de volgende uitbreidingen van formatie en (subsidie) budgetten noodzakelijk zoals die in de
kadernota zijn aangekondigd. De voorstellen kunt u vinden in de bijlage 'nieuwe voorstellen' bij het
raadsvoorstel.
Voorgestelde formatie-uitbreiding

I

verhoging (subsidie) budgetten

Juridisch administratieve ondersteuning Vastgoed Z C 69.123/0,8 fte (nieuw voorstel nr. 17)
De afgelopen járen is er permanent gedurende drie tot vier dagen per week extra juridische capaciteit
op het gebied van Vastgoed ingehuurd. De járen daaraan voorafgaand was dat meer zeer kleine
tussentijd niet anders. Opnieuw dient daarom geconcludeerd te worden dat er een structurele behoefte
in praktijk blijkt aan extra juridische capaciteit bij het team vastgoed. Hierdoor ontbreekt het ook aan
continuïteit.
De voortdurende inhuur is duurder dan het aanstellen van een vaste formatieplaats.
De behoefte aan inhuur van de afgelopen járen geeft aan dat er een blijvende behoefte is.
Doel is niet steeds weer te moeten zoeken, en over te moeten gaan tot het inwerken, van nieuwe
kandidaten voor tijdelijke inhuur, daar waar de jarenlange praktijk, en de taken voor de toekomst,
laten zien dat formatie bij team Vastgoed ontbreekt.
Overgaan tot uitbreiding van de formatie juridische en administratieve ondersteuning team Vastgoed
met 0,8 Fte.
In de jarenlange praktijk gebleken noodzakelijke capaciteit bestendigen en steeds weer terugkerende
duurdere inhuur voorkomen.
In praktijk bestaat de juridische ondersteuning uit een regelmatige vraag naar verkoop snippergroen
(waarbij overigens een opbrengst wordt gerealiseerd), optreden tegen illegaal in gebruik genomen
gemeentegrond, de noodzaak van actualisering verouderde huurovereenkomsten en het vestigen van
zakelijke rechten. Voorts wordt vastgoed betrokken bij de diverse ontwikkelingen op het gebied van
Ruimtelijke Ordening (voorbereiding op en overdracht van nieuwe openbare ruimte). Daarnaast zijn er
toch steeds weer nieuwe projecten zoals het ligplaatsenbeleid en het nog op te stellen beleid voor de
woonboten en de ondersteuning bij pogingen over te gaan tot verkoop van daarvoor in aanmerking
komend maatschappelijk vastgoed. In de praktijk van de afgelopen járen blijkt voortzetting van de
inhuur noodzakelijk om aan de aanhoudende vraag het hoofd te kunnen bieden. Er zijn geen
aanwijsbare omstandigheden die tot een afname zouden kunnen leiden.

'Makelaar participatie'/ C 50.000 Z 0,5 fte (nieuw voorstel nr. 30)
In het door uw raad vastgestelde participatiebeleid staat het 'samen doen' centraal. Dat betekent dat
we als gemeente openstaan voor initiatieven vanuit de samenleving, dat we daar op een juiste manier
mee omgaan en ons uitnodigend opstellen. Ook betekent het dat we er bij onze eigen projecten voor
zorgen dat we dit niet alleen, maar met de samenleving doen.
Dit alles vraagt intern in de organisatie vooral inzet op het vlak van 'houding en gedrag' en
ondersteuning bij het vormgeven van participatietrajecten. Daarbij werken we volgens het, in het
raadsbeleid, vastgestelde stappenplan. Omdat de 'aard van de opgave' bepaalt, moet bij elke opgave
goed gekeken worden naar wat er specifiek bij die opgave nodig is aan participatie.
De makelaar participatie adviseert hierbij. Gezien het toenemende belang van participatie en ook de
vraag vanuit de samenleving om goede participatie, is het belangrijk iemand te hebben die
medewerkers hierbij kan ondersteunen.
Extern is het vooral van belang dat de samenleving wordt uitgenodigd om met initiatieven te komen en
de gemeente weet te vinden als zij daar ondersteuning bij nodig heeft.
Dat betekent dat de website duidelijk moet zijn, dat de link met Bloemendaal Samen goed moet zijn en
dat de makelaar participatie ook goed in contact moet staan met de samenleving.
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Tot slot: participatie is een onderwerp dat continu in beweging is. Uiteraard omdat de maatschappij
steeds maar verandert en je moet zorgen dat je meebeweegt, maar ook omdat je ziet dat er vanuit de
landelijke overheid steeds meer aandacht is voor het onderwerp. Zo moet er binnenkort een
participatieverordening worden vastgesteld, is participatie in de omgevingswet een belangrijk
onderwerp en zal je als gemeente na moeten denken over het zogenaamde Uitdaagrecht (hierbij
kunnen inwoners de gemeente uitdagen om een gemeentelijke taak over te nemen).
Voor dit soort actualiteiten zal dus ook altijd aandacht moeten zijn en door iemand opgepakt moet
worden. Ook die taak wordt belegd bij de makelaar participatie.
Sinds de aanvang van deze collegeperiode is een 'programmamanager participatie' in dienst om te
verkennen op welke terreinen participatie verder ontwikkeld moet worden en wat daar voor nodig is.
Het participatiebeleid vormt daar een belangrijke uitwerking van. Er is daarmee nu een sterke basis
gelegd waar verder op kan worden gebouwd
Het is van belang capaciteit ter beschikking te hebben die zowel medewerkers, het college, de raad en
inwoners faciliteert in het toepassen van het participatiebeleid. En de kwaliteit van de uitvoering van
het participatiebeleid bewaakt en versterkt. De financiering van de daarvoor beschikbare capaciteit
(0,5 fte) loopt af in 2021.
Onderdeel van de voorstellen is dan ook de 0,5fte fte vanaf 2022 structureel op te nemen in de
begroting. Zodat kwalitatief verantwoorde toepassing en uitvoering van het participatiebeleid geborgd
is.
Uitbreiding 1 fte team financieel beleid Bloemendaal Z C 90.000 Z 1,0 fte (nieuw voorstel nr. 29)
Eind 2020 is een onderzoek gedaan naar de taakuitoefening van team financieel beleid Bloemendaal,
waar de nodige aanbevelingen uit naar voren komen. Met een deel van de aanbevelingen kan het team
(en de organisatie) aan de slag, maar een belangrijke aanbeveling is uitbreiding van de formatie van
het team om ruimte te maken voor innovatie, betere invulling taken teamleiding, nieuwe taken,
financiële advisering, intensivering financieel consulentschap en betere uitvoering van reguliere taken
en het borgen van de continuïteit van het team. Daarnaast kan een aanscherping van de
taakafbakening tussen financieel beleid en control worden gerealiseerd. Dit ter versterking van de
interne controle en de rechtmatigheidsverantwoording door het college.
De formatievraag van 1 fte zal worden ingezet voor een senior financieel consulent ^Adviseur III)
waardoor ruimte ontstaat dat de medewerker AO/IC zijn taken tot control kan beperken, de teamleider
van het team tijd krijgt voor taken die met het teamleiderschap samenhangen, en de taken die
samenhangen met het consulentschap over meer medewerkers verdeeld kunnen worden.
Voorstel is om vanaf 2022 de formatie van het team financiën Bloemendaal met structureel 1 fte uit te
breiden.
Het beoogde effect is om uitvoering van de financiële functie te waarborgen.
Verkeerskundige Z C 30.000 Z 0,5 fte (voorstel 32)
De gemeentelijke organisatie wordt op drie vlakken geconfronteerd met nieuwe, complexer of een
toename aan verkeerstaken. Dit vraagt extra capaciteit. De vaste formatie bedraagt nu 1,5 fte.
De gemeente wordt de komende járen geconfronteerd met nieuwe/extra taken en opgaven op het
gebied van mobiliteit:
Bestaande structurele dienstverlenende taken die de komende járen nog zullen toenemen: realisatie
van laadpalen; parkeren; meldingen openbare ruimte.
Nieuwe taken die meer inzet vragen van zowel beleid als uitvoering, onder meer nationaal actieplan
verkeersveiligheid; invulling en uitvoering van het Klimaatakkoord.
Ad 1. Bestaande structurele dienstverlenende taken die de komende járen nog zullen toenemen.
Deze taken worden momenteel uitgevoerd met een beperkte vaste en daarnaast tijdelijke formatie,
extra vaste formatie van 0,5 fte (30K) is nodig om deze dienstverlening op het juiste niveau te blijven
garanderen.
Ad 2. Nieuwe taken die meer inzet vragen van zowel beleid als uitvoering

5-

-

De benodigde extra inzet van zowel beleid als uitvoering (projectleiding, opdrachtgeverschap en
implementatie) is nog niet te kwantificeren. In 2022 moet hierover meer duidelijkheid komen, ook over
middelen die mogelijk vanuit het rijk komen ten behoeve van Duurzame Mobiliteit die mede als
dekking kunnen dienen voor de benodigde extra inzet.

Verhoging subsidie Welzijn Bloemendaal t.b.v. inzet jongerenwerk 2022/2023/2024 Z C 84.000
Z 1,6 fte - tijdelijk voor 3 jaar (voorstel 10).
De inzet van jongerenwerk in de gemeente Bloemendaal zowel in absolute als relatieve zin
onvoldoende. Op dit moment betreft de formatie 58 uur. Hierin kan jongerenwerk simpelweg
onvoldoende de straat op en activiteiten organiseren. Daarnaast is de formatie jongerenwerkers in
vergelijking met onze buurgemeenten klein. We zetten gemiddeld 460Zo minder uren jongerenwerk per
jongere in (leeftijd tussen de 14 en 25) in vergelijking met regio gemeenten.
De afgelopen maanden hebben jongeren, deskundigen en wethouders op meerdere manieren aandacht
gevraagd voor hun zorgen en de impact van de COVID-19 crisis op de jeugd. Zo wordt er veel
flexibiliteit van de jeugd gevraagd, terwijl ook zij te maken kan hebben met een toename van
complexere problematiek, zoals eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. Onze jeugd staat al bijna
een jaar stil in haar ontwikkeling, welzijn en groei.
Niet alleen jeugd zelf maar ook de buurt ervaart de nadelige gevolgen. De incidenten in de gemeente
Bloemendaal waar politie bij betrokken was is in 2020 ten opzichte van 2019 met 2860Zo gestegen (van
88 incidenten naar 340). Het aantal overlastmeldingen door jeugd is met 2300Zo gestegen (van 127
naar 419 meldingen).
Voorstel is om de inzet van jongerenwerk op te schalen van 1,6 FTE naar 3,2 FTE voor de komende
drie jaar. Het eerste jaar zal geprobeerd worden om aanspraak te maken uit coronagelden.
Jongerenwerk draagt bij aan talentontwikkeling en het voorkomen van problemen. De decentralisatie
van de jeugdwet en de transformatie van het jeugddomein benadrukken het belang van deze
preventieve werking. De transformatie is een ontwikkeling die het belang van jongerenwerk verder
vergroot. Door de preventieve werking van jongerenwerk draagt jongerenwerk direct bij aan de doelen
van de jeugdwet.
Daarnaast is in 2018 is een Maatschappelijke kostenbaten analyse uitgevoerd naar de meerwaarde van
jongerenwerk voor gemeenten. De conclusie is dat jongerenwerk de inzet van (jeugd)zorg voorkomt
en bovendien de sociale cohesie vergroot.
Dat jongerenwerk essentieel is, is duidelijk. Met meer uren kan jongerenwerk beter inzetten op het
mitigeren van de negatieve gevolgen van de COVID-19 crisis op de jeugd en bieden we de
Bloemendalers die overlast ervaren een helpende hand.

Verhoging budget flexibele schil inhuur BOA 's Z C 53.000 (voorstel 9).
Afgelopen jaar hebben we ter dekking van flexibele BOA inzet voor Bloemendaal gebruik gemaakt van
de generatiepact uren van BOA's in dienst van de gemeente Bloemendaal. Deze formatie uren zijn niet
bestemd om tijdelijke flexibele inhuur structureel mee te dekken. Daarom wordt voorgesteld om het
vaste jaarlijkse inhuurbudget (flexibele schil) voor BOA inzet te verhogen tot de maximum
noodzakelijke capaciteit. Incidenteel is vanwege Corona al extra budget voor toezichthouders
beschikbaar gesteld tot april 2021 (C 55.000). Het gaat structureel in totaal om 20,4 uur generatiepact
uren per week. Het inhuur tarief voor een Boa is C 35,50 p.u. Op jaarbasis zou het om een bedrag
gaan van C 38.000. De generatiepact uren zijn inmiddels verwerkt in de totale vaste formatie binnen
het team IOV. Er is dus voor flexibele BOA inzet van hieruit vanaf 2021 geen dekking meer. Daarnaast
worden steeds vaker reguliere politietaken taken verschoven naar gemeentelijke handhavers. Dit
maakt de werkdruk op de huidige capaciteit steeds hoger. Door generatiepact uren om te zetten naar
een vast inhuurbudget wordt de flexibele inzet van BOA's de komende járen gewaarborgd.
Daarnaast is in 2021 positieve ervaring opgedaan met de inzet van zogeheten sus-teams, met name
op het strand. Deze preventieve vorm van inzet van handhavers werkt incident voorkomend en deescalerend. Hiermee wordt noodzakelijke politie inzet veelvuldig voorkomen of beperkt, daar waar de
politie met capaciteitsproblemen kampt is deze inzet de komende járen voor het handhaven van de
openbare orde belangrijker geworden. In 2021 is deze toegenomen inzet gefinancierd met behulp van
coronagelden. Naar verwachting ontbreken die vanaf 2022. Daarom ontstaat een vervangende
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financieringsbehoefte van e 15.000 t.b.v. de flexibele schil inhuur BOA's. Totaal voorstel tot verhoging
budget flexibele schil met een bedrag van C 53.000 in lijn met voorstel 9 bij de begroting 2022.
Opgaven worden groter

Zoals aan de orde kwam neemt de complexiteit toe en wordt de opgave groter. Na het opstellen van
de kadernota zijn er ontwikkelingen die de behoefte aan inzet groter maken op het gebied van
IOV/VTH. Ook op het gebied van cultureel erfgoed is tijdelijk werk blijven liggen in afwachting van
nadere invulling. Het spanningsveld taken/personeel/middelen neemt toe, zie volgende alinea.
Invulling motie

Wij gaan er vanuit op bovengenoemde wijze op een adequate wijze invulling te hebben gegeven op het
gevraagde in de motie Kadernota 2022 en stellen u voor in te stemmen met de gedane voorstellen.
Voorbij de horizon van het begrotingsproces 2022 kunnen we ons echter voorstellen dat u behoefte
heeft aan een meer gedegen toekomstvisie op de gemeente en de gemeentelijke organisatie.
Een toekomstbestendige organisatie die op haar taken is toegerust, is van belang. Wellicht is op enig
moment is een onderzoek/oriëntatie noodzakelijk hoe de gemeente de publieke dienstverlening
netwerkgericht uit wil voeren en wat dan de rol is van de gemeente. Dit debat dient volgens ons
college gevoerd te worden in de volgende collegeperiode in de nieuwe raad.

Met vriendelijke groet,
burgemee:
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