
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  26 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Van:  drs. H.A.M. Nauta van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Gerrit Stam, gemeentesecretaris 

Onderwerp:  Reorganisatie 

 

1. Aanleiding 

Bij memo van 21 mei 2013 heb ik u geïnformeerd over de  vernieuwing van de organisatie.  

In de toen bijgevoegde notitie “Stip op de Horizon” is het besturingsmodel voor de nieuwe 

organisatie opgeschreven. Zoals aangegeven in deze memo vraagt het nieuwe 

besturingsmodel om een wijziging van de organisatiestructuur. In deze memo informeer ik u 

kort over het verloop van de reorganisatie. 

 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het nieuwe management van de organisatie is met ondersteuning van de Projectgroep 

Reorganisatie voortvarend van start gegaan met de inrichting van de nieuwe afdelingen. 

Rondom de zomervakantie is door medewerkers van nieuwe afdelingen meegedacht over hoe 

de nieuwe afdelingen het best ingericht kunnen worden. Op basis van een hierin door het 

management gemaakte keuze wordt nu gewerkt aan het inrichtingsvoorstel, waarbij 

afdelingen, teams en functies worden neergezet. Hierbij wordt ook gekeken naar de te 

realiseren bezuinigingen. Zoals u weet heeft de organisatie nog een taakstelling op personele 

kosten in te vullen. Parallel aan dit traject is ook de cultuur een wezenlijk onderdeel van de 

vernieuwing. Dit cultuurtraject is gericht op de nieuwe rol van de gemeente en het daarbij 

behorende handelen van de mensen in ons huis. 

 

Reorganiseren is een delicaat proces, waarbij een balans moet worden gezocht tussen 

resultaatgerichtheid en snelheid enerzijds en zorgvuldigheid naar medewerkers anderzijds. 

Immers, functies wijzigen, formatie vermindert en medewerkers  kunnen boventallig worden. 

Wij houden ons hierbij aan de hierover afgesproken spelregels die zijn vastgelegd in het 

Sociaal Statuut. Dit alles heeft geleid tot een door de Stuurgroep Reorganisatie vastgestelde 

planning die als einddatum 1 mei 2014 heeft. Naar mijn mening een realistische en haalbare 

planning tenzij zich niet te voorziene omstandigheden voordoen. 
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Belangrijke mijlpalen in de planning zijn: 

7 oktober:   vaststellen van het inrichtingsvoorstel door de Stuurgroep Reorganisatie 

en de start van de fase van medezeggenschap door de 

Ondernemingsraad; 

19 november: definitieve vaststelling van het inrichtingsvoorstel door het college; 

14 februari: de door het college ingestelde plaatsingsadviescommissie brengt advies 

uit over de plaatsing van medewerkers; 

4 maart : het college neemt met inachtneming van het advies van de 

plaatsingsadviescommissie een voorlopig besluit over de plaatsing van 

de medewerkers. Medewerkers krijgen de gelegenheid tot het indien van 

een bedenking. 

22 april: het college neemt een definitief besluit over de plaatsing van 

medewerkers. 

 

Op dit moment wordt ook gewerkt aan een vrijwillige vertrekregeling voor oudere werknemers. 

Bij de reorganisatie van de afdeling Openbare Werken vorig jaar is hiervoor een zogenaamde 

non activiteitsregeling vastgesteld. Het college is voornemens om in het kader van deze 

reorganisatie ook een vergelijkbare maatregel te treffen. De bedoeling is om door middel van 

het stimuleren en faciliteren van vrijwillig vertrek te voorkomen dat op enig moment moet 

worden overgegaan tot gedwongen ontslag. Dit primair vanuit goed werkgeverschap, maar ook 

omdat het voor de gemeente financieel voordeliger is.  

 

3. Conclusie 

Ik houd u op de hoogte van de voortgang in het proces. Het eerstvolgende moment is 

logischerwijze kort na 19 november wanneer het college een besluit heeft genomen over de 

inrichting van de organisatie.  

 

 

 


