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Amendement  DLW 01 bezuinigingen 

Indiener Democratische Liberalen Wassenaar  

 

De Raad van de gemeente Wassenaar in vergadering bijeen op 31-10-2018; 

 

Constaterende: 

 

-dat in de Begroting 2018 (pagina 146) door het college wordt geconstateerd dat de bijdrage aan de WODV 

vanuit het programma bestuur en ondersteuning relatief hoog is ten opzichte van de overige programma's. 

-dat dit volgens de begroting met name wordt veroorzaakt door de kosten op het taakveld 0.4 overhead (€ 7,8 

miljoen) in programma 0.  

-dat  de gemeente Wassenaar aan bestuur en organisatie meer dan gemiddeld kwijt is zoals uit een benchmark 

bleek (54 % tegenover landelijk  32%) 

-dat daarmee voor Wassenaar een flinke besparing op overhead mogelijk moet zijn 

-dat de overhead ook doorwerkt voor Voorschoten omdat de overhead berekend wordt op basis van inwonertal 

-dit laatstel in tegenstelling tot het (overigens nog steeds niet functionerende) uurtje factuurtje systeem op het 

Programma Dienstverlening 

-dat er dus een besparing op overhead voor beide gemeenten bij de WODV van circa 6,5 miljoen mogelijk is. 

(7.800.000/54x32x 2) 

-dat de taakstelling van € 400.000 echter nu betrekking heeft op de taken zoals zijn ondergebracht in het 

Programma Dienstverlening van de WODV 

-dat deze in deze begroting staat dat deze taakstelling onrealistisch was maar dat het toch weer wordt opgedragen 

-dat Wassenaar 16,9 miljoen uitgeeft aan de WODV  

-dat de even grote gemeente Voorschoten “slechts”15 miljoen uitgeeft aan de WODV 

-dat de bezuiniging op het programma Dienstverlening ten koste zou kunnen gaan van vakinhoudelijke 

ambtenaren die van belang zijn voor de toekomst van Wassenaar en het op peil houden van de dienstverlening 

naar de burger 

-dat er niet bezuinigd wordt op de indirecte kosten die zijn opgenomen in het  andere Programma 

Bedrijfsvoering (overhead dus) van de WODV en ook niet wordt onderzocht of deze taken kunnen worden 

uitbesteed 

-dat ondanks het besluit het aantal afdelingshoofden (28)  terug te brengen naar 17 er geen besparing zichtbaar is 

in de bijdrage 

-dat er in de begroting van de gemeente Wassenaar voor 2019 sprake is van een tekort 

-dat er in de daaropvolgende jaren sprake is van een zeer wankel begrotingsevenwicht 

-dat de bewoners zowel te maken hebben met bezuinigingen als met lastenstijgingen 

-dat het duidelijk is dat ook het voorzieningenniveau de komende jaren zal dalen “Om het voorzieningenniveau 

in Wassenaar zo goed mogelijk in stand te kunnen houden” is een stijging van de OZB noodzakelijk 

-dat de beoogde een structuurwijziging van de WODV ingezet is en onder andere inhield men van een 

tweehoofdige leiding naar een éénhoofdige directie gaat. 

-dat door de reorganisatie van de ambtelijke organisatie men teruggaat tot 3 domeinen namelijk: een Fysiek 

domein, een Maatschappelijk en een domein Bedrijfsvoering. 

-dat er een transitiemanager na de zomer van 2017 als éénhoofdige directeur zou worden aangesteld om het 

transitieproces te begeleiden. 

-dat de transitiemanager kort erop, in 2018, alweer vertrokken is 

-dat de stand van zaken van de reorganisatie van de WODV onduidelijk is 
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Overwegende; 

 

-dat de overhead gefragmenteerd gepositioneerd is in de organisatie en deze niet in control is 

-dat blijkt dat onvoldoende kaderstelling en naleving van kaders leiden tot onduidelijkheid 

-dat blijkt dat de overhead kosten in de huidige methodiek onbeheersbaar zijn  

-dat er geen goede balans is tussen klant, kosten en vernieuwing  

-dat volgens onderzoeker Berenschot een scherpe norm voor overhead leidt tot forse besparing   

-dat gebleken is dat het toepassen van een scherpe norm leidt tot een fors maximaal besparingspotentieel  

-dat de overheadreductie vooral realiseerbaar is bij management, P&O, I&A, F&C, Facilitaire diensten en 

secretariaten in het primaire proces   

-dat het invoeren fundamenteel andere sturing en inrichting van de overhead is nodig om besparing te realiseren 

-dat de strategische ontwikkeling van de bedrijfsvoering dicht bij de concerndirectie georganiseerd moet worden 

-dat dus de genoemde niet realistische taakstellingen worden teruggeboekt en vervolgens in dezelfde begroting 

weer als nieuw taakstelling opgenomen 

-dat een verandering van een vergunningenstelsel (deregulering) lang duurt 

-dat het realiseren van bezuinigingen in 2019 aghv een voorgenomen deregulering sowieso onrealistisch is. 

 

Besluit de begroting als volgt aan te passen (en draagt het college op de doorwerking en verdere 

(financiële) gevolgen te verwerken); 

 

Pagina 169   

 

14. Taakstelling WODV Conform de bijdrageverordening met de Werkorganisatie Duivenvoorde is het mogelijk 

om op enig moment minder taken af te nemen. De bezuiniging kan echter niet direct ingaan. De bijdrage 

verordening voorziet in een afbouw van 25%-50%-75%-100% Het college stelt voor om de bezuiniging van € 

400.000 te effecturen binnen het fysieke domein. Daarbij zal de nadruk liggen op Ruimtelijk Ordeningsbeleid en 

deregulering van vergunningen procedures. Daarbij zal het huidige ruimtelijke beleid anders worden 

vormgegeven zodat er ruimte komt voor ontwikkelingen in Wassenaar.    

 

Te wijzigen als volgt; 

 

Pagina 169 

 

14. Taakstelling WODV Conform de bijdrageverordening met de Werkorganisatie Duivenvoorde is het mogelijk 

om op enig moment minder taken af te nemen. De bezuiniging kan echter niet direct ingaan. De bijdrage 

verordening voorziet in een afbouw van 25%-50%-75%-100%. 

Het college stelt voor om de bezuiniging van € 400.000 te effecturen in het terugbrengen van de te hoge indirecte 

kosten/overhead van de WODV en dus te besparen op het onderdeel bedrijfsvoering binnen de WODV.  De 

dienstverlening naar de burger toe blijft zo veel mogelijk op peil. Daar waar mogelijk wordt binnen het 

programma dienstverlening een efficiencyslag gemaakt, door het anders inrichten van processen. Het eventueel 

afstoten van taken die zijn ondergebracht in het programma Dienstverlening van de WODV gebeurt pas nadat 

hiervoor een deugdelijke onderbouwing kan worden geboden, door het voeren van een takendiscussie.  

 

Pagina 6 een na laatste alinea   

 

Deregulering ruimtelijke ordening Het college van B en W stelt voor om de bezuiniging van € 400.000 op de 

werkorganisatie Duivenvoorde te effectueren binnen het fysieke domein. Daarbij zal de nadruk liggen op 

ruimtelijk ordeningsbeleid en deregulering van vergunningenprocedures. Mede tegen de achtergrond van de 

introductie van de Omgevingswet zal het huidige ruimtelijke beleid anders worden ingegeven zodat er ruimte 

komt voor ontwikkelingen in Wassenaar.  

 

Te wijzigen als volgt: 

 

Pagina 6 een na laatste alinea 

 

Deze passage komt geheel te vervallen. 

 

De wijzigingen zoals hierboven verwoord te vertalen in het ontwerpbesluit en de bijbehorende 

begrotingswijziging. 
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Indiener; 

 

Ben Paulides / Fractievoorzitter  Democratische Liberalen Wassenaar  (DLW) 


