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Onderwerp
Scenario's Toekomst WODV
Beslispunten
1.

Kennis te nemen van het rapport scenario’s voor de toekomst van Werkorganisatie
Duivenvoorde naar aanleiding van uw opdracht d.d. 10-4-2018;

2.

Te kiezen voor het scenario 'doorpakken';

3.

Beide colleges schriftelijk te informeren over deze keuze en hen te vragen dit scenario
te steunen en inhoudelijk te reageren voor 1 september 2018.

Inleiding
De gemeenten Voorschoten en Wassenaar bezinnen zich op hun toekomst. Samen zijn zij per 1-12013 een gemeenschappelijke regeling gestart waarin het volledige ambtelijk apparaat van beide
gemeenten is ondergebracht: de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Bij de bezinning op de
bestuurlijke toekomst heeft het DB aan de directie van de Werkorganisatie de vraag voorgelegd om
inzicht te geven in de twee uiterste scenario’s voor de toekomst van de WODV: het scenario
‘doorknippen’ en het scenario ‘doorpakken.’
Het bijgevoegde rapport bevat een omschrijving van beide scenario’s en geeft op hoofdlijnen een
beeld van de consequenties van beide scenario’s.
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Beoogd effect
Een keuze te maken tussen de scenario’s ‘doorpakken’ en ‘doorknippen’ met als doel de ambtelijke
organisatie(s) optimaal in te richten zodat de opgaven van beide gemeenten goed kunnen worden
opgepakt en uitgevoerd.
Argumenten
1. Resultaten opdracht Dagelijks Bestuur
Op 10 april 2018 heeft het Dagelijks Bestuur opdracht gegeven om twee
toekomstscenario’s van de WODV in beeld te brengen: het scenario ‘doorpakken’ en het
scenario ‘doorknippen.’ De personele en financiële gevolgen van het scenario
‘doorknippen’ zijn door Berenschot gevalideerd. De kosten van dit scenario zijn hoog en
de personele gevolgen vergaand. Het scenario ‘doorpakken’ gaat verder met het al
ingezette verbetertraject van de WODV waarbij de werkorganisatie ook een
organisatieontwikkelingstraject inzet gericht op de versterking van de manier van
(samen)werken (cultuur) en de vorm waarin deze samenwerking plaatsvindt (structuur
en processen). Ook dit scenario zal financiële gevolgen hebben die met verdere
uitwerking in beeld gebracht kunnen worden. De WODV raadpleegt beide gemeenten
over hun wensen ten aanzien van de organisatieontwikkeling.
2. Keuze
In het rapport zijn de twee meest extreme scenario’s geschetst. Daartussen zijn nog
veel variaties mogelijk. Door nu een keuze te maken op de hoofdlijn ontstaat ruimte
om vervolgstappen te zetten met uitwerking van verschillende mogelijkheden en wordt
een perspectief voor de (nabije) toekomst geschetst aan de medewerkers van de
WODV. Sinds het verschijnen van de analyse van Van de Bunt (mei 2017) is duidelijk
dat er ontwikkelingen zullen (gaan) plaatsvinden in de WODV maar is niet bekend
welke kant het op zal gaan. Het AB is, in het kader van goed werkgeverschap,
verantwoordelijk om die duidelijkheid voor de medewerkers te scheppen.
3. Verantwoording afleggen
Het AB legt verantwoording af aan beide colleges, de eigenaren van de WODV. De
steun van beide colleges en de daarbij gevraagde inhoudelijke reactie zal worden
gebruikt om de organisatieontwikkeling en de inrichting van de WODV te optimaliseren
binnen het scenario ‘doorpakken.’

Financiën
De financiële consequenties staan per scenario in het rapport.

Bijlagen
1. Rapport Scenario’s Toekomst WODV
2. Concept brief aan de colleges

