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1.Inleiding  
 
 
Dit bedrijfsplan 2016-2019 gemeente Stein is onderdeel van het proces van professionalisering 
van de gemeentelijke organisatie. In het verlengde van dit plan zullen jaarlijkse afdelingsplannen 
worden opgesteld evenals daarvan afgeleide persoonlijke werkplannen. Voor 2016 zullen de 
afdelingsplannen nog een afgeleide zijn van hetgeen in de begroting 2016 is opgenomen. In 2016 
zal nog een slag worden gemaakt om de afdelingsplannen leidend te laten zijn voor de opstelling 
van de eerstvolgende begroting. 
 
Onderstaande doelstellingen verwoorden de ambitie waar de gemeentelijke organisatie voor gaat 
en vormen de leidraad voor de inrichting van de organisatie zoals verwoord in dit bedrijfsplan. 
Daarnaast zijn er tal van ontwikkelingen in onze (directe) omgeving die alertheid en focus 
verlangen in de periode waarop dit plan uitziet. 
 
De volgende organisatiedoelstellingen staan de komende periode centraal: 
 
Optimale dienstverlening aan de burger en bedrijven. Klanten kunnen digitaal (vergunning) 
aanvragen indienen en klachten en meldingen doen, op afspraak en op andere tijdstippen dan de 
gebruikelijke kantooruren. Door de (steeds snellere) ontwikkelingen en de eisen die in de 
maatschappij worden gesteld, wordt de overheid met kritische ogen bekeken en afgerekend op de 
mate waarin deze in staat is tegemoet te komen aan de wensen en eisen van kritische klanten. Dit 
vraagt meer flexibiliteit van medewerkers en organisatie: in werktijden, in plaats en in het 
aanbieden van diensten. Dienstverlening is een basiscompetentie van medewerkers die bij de 
gemeente Stein werken. 
 
Efficiënt werken tegen zo laag mogelijke kosten. Door de organisatie 'lean and mean' in te richten 
ontstaat een efficiënte organisatie die de taken tegen zo laag mogelijke kosten op het juiste 
kwaliteitsniveau uitvoert.  
 
Professionaliseren en resultaatgericht werken. Met professionaliteit en resultaatgerichtheid 
wordt bedoeld dat houding en gedrag van medewerkers en leidinggevenden zijn gericht op het 
leveren van goede dienstverlening, de juiste behandeling van de klant, het realiseren van de 
afgesproken resultaten, het nakomen van afspraken en het elkaar hierop aanspreken. 
 
Samenwerken. Effectieve samenwerking tussen medewerkers onderling, met het 
gemeentebestuur, opdrachtgevers en partners vormt de basis voor de dienstverlening naar de 
klanten. Samenwerking opbouwen, onderhouden en uitbouwen met de diverse ketenpartners 
wordt steeds belangrijker.  
 
De overheid als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt. Nederland vergrijst en het 
aantal jongeren dat beschikbaar is voor vacatures neemt af. De gemiddelde leeftijd van gemeente- 
en provincieambtenaren is momenteel ongeveer 46 jaar en dat is in de organisatie van de 
gemeente Stein niet anders. Je presenteren als een moderne werkgever die met zijn tijd meegaat 
en goede werkomstandigheden biedt voor de medewerker is een manier om in een krappe 
arbeidsmarkt de gewenste kwaliteit binnen te halen en te houden. Bij de huidige medewerker wordt 
steeds meer een beroep gedaan op kennis en creativiteit (het nieuwe kapitaal van de organisatie!) 
en men moet steeds meer samenwerken in teams en over organisatieonderdelen heen of met 
andere organisaties in de regio. 
 
Samenwerking binnen en buiten de organisatie wordt steeds belangrijker en vereist centrale 
aandacht. Samen naar beter is dan ook niet voor niets de titel van dit bedrijfsplan. 
 
In dit bedrijfsplan wordt in hoofdstuk 2 ingezoomd op het gaande proces van transitie naar de 
nieuwe organisatie. De Visie en missie worden belicht en er wordt een doorkijk gegeven naar de 
directe toekomst. 



In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving van de gemeentelijke 
organisatie beschreven. Ontwikkelingen die maken dat de organisatie in structuur en cultuur zo 
flexibel moet zijn dat veranderingen succesvol tegemoet getreden kunnen worden. 
 
Hoofdstuk 4 staat stil bij de personele component van de organisatie. Het gaat daarbij om flexibele 
inzet van formatie, om aangepast beleidsinstrumentarium en om een strategisch opleidingsbeleid 
dat het accent legt op de doelen van de organisatie. Hoofdstuk 5 sluit daarop aan vanuit het 
paradigma van de gemeentelijke financiën. 
 
Het laatste hoofdstuk schetst de koers die gevolgd zal worden voor de inrichting van de 
bedrijfsvoering en de ontwikkelingsrichting van de organisatie. 
 
Jaarlijks zal worden bezien of op basis van ontwikkelingen in de maatschappij of als gevolg van 
interventies vanuit het rijk en de provincie bijstellingen van dit bedrijfsplan nodig zijn. 
 
Samen naar beter, wat een uitdaging! 
 
Jack Beverloo/gemeentesecretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Stand van zaken/vooruitblik transitie  
 
 
Transitie gemeente Stein 
Vanaf 1 oktober 2014 is gestart met de transitie van oude naar nieuwe organisatie. In 2014 is door 
Berenschot een cultuuronderzoek ingesteld bij de gemeente Stein. Het rapport dat naar aanleiding 
van dit onderzoek is neergelegd kreeg als titel mee "Een verwaarloosde organisatie". Dit rapport 
heeft geresulteerd in de aanstelling per 1 september 2014 van een transitiemanager (per 1 oktober 
2014 werd deze functie gecombineerd met de functie van interim gemeentesecretaris). De 
transitiemanager heeft op basis van het genoemde cultuuronderzoek en eigen inzichten een plan 
van aanpak opgesteld en dit ter verkrijging van financiële middelen voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Op 4 december 2014 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het plan van 
aanpak en de benodigde middelen ter beschikking gesteld. 
Het plan van aanpak heeft zich geheel gericht op het neerzetten van een nieuwe organisatie en 
niet zoals vaak gebruikelijk is op het verbeteren van de mankerende organisatie. Het model dat 
hierbij als hulpmiddel is ingezet baseert zich op het zogeheten 7S-sen model van McKinsey, dat 
hieronder in vereenvoudigde vorm staat afgebeeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kern van deze benadering is dat je eerst een Visie op de organisatie ontwikkelt (waar wil je naar 
toe gelet op alle ontwikkelingen in de omgeving van die organisatie) en dat je na vaststelling van 
deze visie aangeeft welke voorzieningen/aanpassingen in de Structuur, de Systemen en 
instrumenten en de Cultuur nodig zijn om de in de visie verwoorde ambities te bereiken. 
 
De visie op de nieuwe organisatie gemeente Stein luidt als volgt: 
 
Wij ontwikkelen een professionele, faciliterende en flexibele organisatie waar we trots op 
kunnen zijn.  
 
Waar de visie de ontwikkeling naar de nieuwe organisatie weergeeft geeft de missie aan waar we 
als organisatie voor willen staan: met andere woorden hoe willen we als organisatie herkend 
worden? 
De missie luidt: 

 
STRUCTUUR 

 
FUNCTIONEREN VAN 

DE ORGANISATIE 
 

SYSTEMEN/ 
INSTRU- 
MENTEN 

 
VISIE 

 
CULTUUR 



De organisatie kenmerkt zich door: samenwerken, professionaliteit, resultaatgerichtheid, 
klantgerichtheid, faciliterend zijn, flexibiliteit en pro-activiteit. Een organisatie waarin plan- 
project- en procesmatig gewerkt wordt en waarin het prettig en veilig werken is.  
Bij de start van het de periode waarover dit bedrijfsplan handelt zijn al de nodige resultaten bereikt. 
Deze zullen hieronder per onderdeel van de aanpak worden vermeld. 
 
Visie 

• De visie is doorgezet naar het bedrijfsplan 2016-2019. 
• Het bedrijfsplan is vertaald naar afdelingsplannen (welke bijdrage levert een afdeling 

voor het bereiken van de ambities in het bedrijfsplan). 
• Per medewerker is een persoonlijk werkplan opgesteld (welke bijdrage levert een 

medewerker aan het realiseren van de ambities in het afdelingsplan). De centraal 
gestelde cultuurwaarden maken deel uit van het persoonlijk werkplan. 

 
Cultuur 

• De 14  kernwaarden zijn vertaald naar concreet gedrag. 
• Op basis hiervan is een medewerkers- en managersprofiel opgesteld. 
• Het cultuurtraject is aanbesteed en uitgevoerd rond de kernwaarden zelf, 

resultaatgerichtheid, samenwerken en feedback geven en ontvangen. 
• Alle middelenadviseurs gaan een traject adviesvaardigheden in (5 dagen), dat zodanig 

wordt gepland dat de laatste cursusdag plaatsheeft als de nieuwe managers zijn 
aangetreden. 

 
Systemen en instrumenten 

• Financiële processen worden herzien. Het accent ligt als eerste op het realiseren van 
een kwartaalgewijze afsluiting/managementinformatie. 

• Het moderniseren van het P&O-beleid is in gang gebracht. De eerste aanpassingen 
zijn aan de ondernemingsraad voorgelegd.  

• Het project Beschrijven en formaliseren van werkprocessen wordt uitgevoerd door 
Rijnconsult. Werkprocessen worden op efficiency getoetst via de LEAN-methode 
Lean is een filosofie en vooral manier van werken waarbij alles en iedereen in de 
organisatie zich richt op het creëren van waarde in alle processen en het elimineren 
van verspillingen. 

• Gestart is met drie processen, te weten P&C-cyclus en Opstellen college- en 
raadsvoorstellen en APV/Bijzondere wetten.  

 
Organisatie: 

• Het voorstel tot aanpassing van de organisatiestructuur is eind september 2015 
aangeboden aan het college/OR. Kwantitatieve formatie is daarvan onderdeel. 

• Inzicht in de kwalitatieve formatie (wordt momenteel uitgewerkt).  
 
Hiermee zijn de bouwstenen gelegd voor het vormgeven en inrichten van een nieuwe organisatie 
gemeente Stein. Het transitietraject loopt door naar 2016 en latere jaren. Het op orde brengen van 
de basis staat daarbij centraal. Het instrumentarium op alle middelenterreinen is nog volop in 
ontwikkeling, zo ook het beschrijven en vastleggen van de werkprocessen. De focus in het 
transitietraject verhuist vanaf 2016 in die richting. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sixsigma.nl/aglossary/lean
http://www.sixsigma.nl/aglossary/value


3. Ontwikkelingen 
 
 
In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen geschetst die zich voordoen in de omgeving van de 
organisatie gemeente Stein. Deze ontwikkelingen kunnen nu of in de toekomst invloed gaan 
uitoefenen op de inrichting van de organisatie en op het gedrag van al degenen die binnen die 
organisatie werken. 
 
 3.1 Overheidssturing in ontwikkeling 

 
In de beschrijving van de Visie op de organisatie van de gemeente Stein is al gewag gemaakt van 
de veranderende relatie tussen de overheid en de markt (burgers, bedrijven en instellingen). Wij 
spraken in dat verband van de faciliterende lokale overheidsorganisatie. 
 
In de publieke ruimte ontstaan allerlei vormen van initiatief van onderop. Publieke waarde wordt in 
toenemende mate door partijen anders dan de overheid gerealiseerd. Soms krijgt de overheid 
bericht of is er een formeel verzoek, maar vaker komt de overheid op enig moment in aanraking 
met wat er al tot stand is gekomen in samenwerkingsverbanden tussen burgers, ondernemers, 
marktpartijen en maatschappelijke organisaties. 
 
De discussie over de rol van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij 
overheidssturing speelt al vele decennia. Maar in die discussie stond veelal centraal dat burgers, 
bedrijven en maatschappelijke instellingen als gebruikers een meer actieve rol werd toegedacht, 
bijvoorbeeld in de vorm van participatie in de ideevorming. Interesse in hoe er in de lokale 
samenleving gedacht werd over bepaalde zaken stond centraal, niet in de laatste plaats om vroeg 
in processen eventuele weerstand te kunnen duiden. 
 
Het beeld van de vitale samenleving is de laatste jaren sterker geworden. Er wordt meer nadruk 
gelegd op de mogelijkheid burgers, bedrijven en instellingen zelf initiatieven te laten nemen voor 
de realisatie van bepaalde zaken in het belang van de lokale samenleving. 
 
De lokale overheid zal terdege met deze ontwikkeling rekening moeten houden. Vragen als " 
moeten wij als lokale overheid voorwaarden vooraf stellen?" en " hoe gaan we om met de 
uitkomsten van deze ontwikkeling?" dringen zich op. Of je er als lokale overheid aan meedoet is 
geen  punt van overweging, want het gebeurt overal om ons heen en zal alleen maar meer aan de 
orde komen. De gemeente Stein kent al de DOPsgewijze aanpak, waarbij het initiatief vooral nog 
ligt bij de gemeente zelf, maar dat zal in rap tempo veranderen. 
 
In studies die inmiddels rond dit thema zijn gedaan en waarover is gerapporteerd wordt terecht 
opgemerkt, dat een gewijzigde overheidssturing niet alleen een kwestie van een andere opstelling 
van de overheid is of een idee over de verhouding tussen overheid en gemeenschap. Het gaat 
ook om de organisatie van waaruit dat gebeurt. Als we willen dat medewerkers zich anders tot 
burgers en hun vraagstukken gaan verhouden zullen aanpassingen in de organisatie moeten 
worden doorgevoerd, zowel in de structuren en de systemen alsook in de wijze waarop 
medewerkers over de relatie van de overheid met burgers, bedrijven en instellingen denken en 
daar naar handelen. De komende jaren zullen organisatiebreed in het teken moeten staan van een 
nadere invulling van de zich wijzigende verhouding tussen de lokale overheid en de burgers, 
bedrijven en instellingen. 
 
3.2 Stein’s weg van visie tot vervulling                                                                                                                           
       
Inleiding 
Het motto: “Stein….wil je zien”, roept de vraag op: “Waarom dan?” Wat maakt dat de burger, de 
bedrijven, het college, de raad en de ambtenaren dit motto willen uitdragen? 
Het antwoord is dat Stein een ambitieuze en trotse gemeente wil zijn die vooralsnog zelfstandig 
wil blijven. Hierbij ziet Stein zichzelf als ‘een eigenzinnige gemeente in de Zuid Limburgse 



Maasvallei, waar het lekker dorps wonen is met kwalitatief hoogwaardige voorzieningen en ruimte 
voor ondernemerschap en particulier initiatief’. Deze zienswijze is tegelijk de verbinding tussen 
wat is vastgelegd in de Strategische visie, de Ruimtelijke structuurvisie en de Eigenkracht visie. 
Visiedocumenten waarin Stein haar dromen heeft vastgelegd. Dromen waar bestuur en 
ambtenaren “een weg voor aanleggen” om ze in vervulling te doen gaan. “Een weg” die ook moet 
aansluiten bij de drie decentralisaties en de komst van de nieuwe Omgevingswet. 
 
Voorwaar, bestuur en ambtenaren staan voor een zeer forse uitdaging, groter dan in het afgelopen 
decennium. Een uitdaging die niet onderschat moet worden en inmiddels op veel fronten 
voortvarend is aangepakt. Dit met een hoog “JA-gehalte”, grote mate van betrokkenheid en 
bereidheid om het anders te doen.  
 
Verbindende schakels tussen de visiedocumenten 
Er zijn vijf belangrijke schakels die de verbinding vormen tussen de Strategische visie, de 
Ruimtelijke structuurvisie en de Eigenkracht visie. Vijf schakels die tegelijk aandacht moeten 
krijgen om de dromen van Stein te verwezenlijken. De vijf schakels zijn: 
 

• De ligging, bereikbaarheid, leefbaarheid en het karakter van Stein is de eerste schakel. 
Een schakel die maakt dat Stein een aantrekkelijke plek kan zijn en blijven voor 
ondernemers in toerisme, recreatie, logistiek en regionale retail. Het hebben van deze 
ondernemingen is belangrijk om Stein economisch leefbaar te houden en het dorps kunnen 
wonen in combinatie met hoogwaardige voorzieningen te kunnen betalen. 

• De tweede schakel is het hebben van duurzame netwerken tussen de drie 
belangengroepen (burgers en ondernemers, politiek en bestuur en ambtenaren). 
Duurzame netwerken staan borg voor een goede communicatie en uitwisseling van 
informatie, voorwaarden voor draagvlak. Een samenleving met draagvlak tussen de 
partijen geeft stabiliteit, zorgzaamheid en veiligheid en maakt dat het een plek is waar je 
wilt zijn. Duurzame netwerken ontstaan echter niet spontaan. Het moet “ iemands” wil en 
verantwoordelijkheid zijn om het te initiëren, er waarde aan te geven, het te continueren 
en te borgen.  

• Een naar buiten gerichte blik en op samenwerking sturende aanpak is de derde schakel. 
Een goede buur willen zijn helpt bij samenwerkingsverbanden die noodzakelijk zijn met het 
oog op “ samen kun je meer en samen ben je sterker”. Dit vraagt naast de politieke wil tot 
samenwerken ook inzet van medewerkers met een competentie om samen te werken, iets 
wat niet vanzelfsprekend is. Een naar buitengerichte blik is ook gastvrijheid. Laten zien dat 
“ieder” mee mag doen of welkom wordt geheten of je nu inwoner, passant, toerist, niet van 
Steinse komaf of (vreemde) ondernemer bent. Tot slot betekent deze schakel ook dat je 
als gemeente/gemeenschap bereid bent om wat je gemeenschappelijk bezit, te delen. 

• De vierde schakel is een transparant en verantwoord financieel beleid. Naast een 
verantwoorde begroting en een bijpassend uitgavepatroon is het zaak dat het inzichtelijk 
is voor de burgers en ondernemers waar het geld blijft. De verantwoording voor dat inzicht 
houdt niet op bij het openbaar zijn van de begroting. Het vraagt ook actieve communicatie 
die maakt dat elke burger het kan begrijpen. 

• Politieke volwassenheid is de vijfde schakel. Een taakvolwassen politicus heeft als motto: 
“ goed voorbeeld doet goed volgen”. Verschil van inzicht helpt om de visie scherp te 
houden maar werkt alleen als politici het juiste gedrag laten zien. Dan wordt zichtbaar dat 
Stein een visie verwezenlijkt gericht op het gemeenschapsbelang en niet gebouwd is op 
eigen belang. 

 
Het verwezenlijken van deze hand vol schakels vraagt om lef van politiek en bestuur. Het lef om 
niet bepalend maar regisserend en leidend te zijn, met als motto: “ elke verandering begint bij ons 
zelf”. 
 
3.3 Kerntaken en samenwerking 

 
De gemeente Stein staat de komende jaren voor een omvangrijke bezuinigingsoperatie die nodig 
is om de gemeentelijke financiën duurzaam op orde te brengen. De discussie hierover baseert 



zich op twee sporen, te weten een kerntakendiscussie en een discussie over samenwerking met 
partners in de Steinse omgeving. Beide invalshoeken worden hieronder belicht. 
 
Kerntakendiscussie 
Om te komen tot bezuinigingen zal een zogeheten kerntakendiscussie worden gestart: welke 
gemeentelijke taken worden door de gemeenteraad als essentieel gezien voor inwoners, 
bedrijven, instellingen en andere partners van gemeente Stein?  Taken die niet tot de kerntaken 
behoren kunnen worden afgestoten; bij taken die daartoe wel behoren kan de afweging gemaakt 
worden of die taken door de gemeente Stein zelf worden opgepakt en uitgevoerd dan wel dat ze 
samen met andere partners in de omgeving inhoud krijgen of worden opgedragen aan andere 
organisaties. 
 
De beleidskeuzes moeten uiteindelijk leiden tot een gemeentelijk takenpakket waarmee we een 
duurzame gemeentelijke financiële huishouding neerzetten.  Een kerntakendiscussie moet 
nadrukkelijk niet uitsluitend worden verbonden aan bezuinigingen. Ook om tot kwaliteits-
verbetering op de taken te komen is een dergelijke discussie erg belangrijk. 
 
Welke rollen kan de gemeente innemen in de Steinse samenleving? Bij de vertaling naar de 
Steinse situatie, wordt de volgende indeling gehanteerd: 
 
Loslaten: Wanneer de gemeente een taak loslaat, bemoeit ze zich niet met inhoud en proces. Ook 
als initiatief van inwoners of derden uitblijft, houdt de gemeente zich afzijdig en accepteert de 
gevolgen. Voorbeeld: De gemeente verwijdert geen zwerfafval meer in woonwijken. De gemeente 
aanvaardt het risico op minder schone straten.  
 
Faciliteren: De gemeente faciliteert als het initiatief van elders komt en zij er belang in ziet het 
initiatief mogelijk te maken. Als initiatief van inwoners of derden uitblijft, houdt de gemeente zich 
afzijdig en accepteert de gevolgen. Voorbeeld: De gemeente faciliteert burgers of organisaties die 
een evenement willen organiseren, maar alleen als dit evenement past bij het beeld dat gemeente 
Stein wil uitdragen. De gemeente stelt bijv. budget of materieel beschikbaar. Als er geen initiatief 
komt, organiseert de gemeente het niet zelf.  
 
Stimuleren: De gemeente wenst dat bepaald beleid van de grond komt, maar laat de realisatie 
daarvan over aan anderen. De gemeente zoekt slechts naar mogelijkheden om die anderen in 
beweging te krijgen: ze moedigt initiatief aan.  
 
Regisseren: Kiezen voor regisseren betekent dat ook andere partijen een rol hebben maar dat de 
gemeente er belang aan hecht wel de regie te hebben.  
 
Reguleren: Het zwaarste instrument dat de gemeente kan inzetten is regulering door wet- en 
regelgeving. De gemeente kan regels handhaven en overtredingen sanctioneren. Voorbeeld: De 
gemeente hecht aan bomen in de woonomgeving. Daarom is het kappen van bomen aan regels 
gebonden: er moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Wordt er gekapt zonder 
vergunning? Dan kan een herplantplicht worden opgelegd.  
 
Kwaliteitsaanpassing: De gemeente blijft een taak vervullen, maar op een ander kwaliteitsniveau.  
 
Samenwerking 
Samenwerking verschijnt vaak op de agenda omdat er problemen zijn ontstaan of dreigen te 
ontstaan. Omdat urgentie één van de belangrijkste drijvende krachten is om samenwerking tot 
stand te brengen is het goed dit ook hardop te erkennen. Herformuleren van problemen als 
uitdagingen is niet altijd verstandig.  
 
Naast de drijvende kracht van de urgentie is ambitie een complementaire, trekkende kracht. Als 
er eenmaal beweging is, brengt ambitie de meeste energie en creativiteit naar boven om tot 
resultaten te komen. De ambitie komt terug in een verbindend verhaal. Een eerlijk verhaal, dat 
klopt, herkenning oproept en geworteld is in de praktijk. Het verbindend verhaal zal een wenkend 



perspectief moeten hebben om burgers, bestuurders en medewerkers van de gemeente Stein 
warm te laten lopen voor gemeentelijke samenwerking. Het verbindend verhaal moet het verhaal 
van de bestuurders zijn. Zij zijn namelijk aanjagers en verbinders voor zowel de eigen organisatie 
als voor de samenwerkingspartners. Wij zien het als onze taak de bestuurders in die positie te 
brengen. Wat hoort in het verbindend verhaal thuis? 
 

• Wat wil de gemeente op het gebied van samenwerking en met wie? 
• Waarom wil de gemeente samenwerking? 
• Waarom wil de gemeente het nu? 
• Wie zijn belangrijk in en voor de samenwerking? 
• Wat zijn de voordelen van samenwerken, voor de eigen gemeente en voor het 

samenwerkingsverband als geheel.  
 

Voor de gemeente Stein zijn de volgende redenen zichtbaar om samen te werken: 
 

• Samenwerken leidt tot kwaliteitsverhoging. 
• Verminderen van kwetsbaarheid. 
• Tekort aan voldoende en gekwalificeerd personeel voor de taak/taken. 
• We zijn te klein om alles zelf te kunnen. 
• We kunnen onvoldoende investeren om onze ambities te verwezenlijken. 
• Bezuinigingen. 

 
 3.4  Transitie en Transformatie sociaal domein ( 3 D’s )  
 
We zien het sociale domein als één geheel. Het sociale domein omvat alle ondersteuning en 
activering van burgers op het gebied van zorg en welzijn (Wmo), jeugdbeleid en jeugdhulp ( 
Jeugdwet) , werk en inkomen ( Participatiewet) en de aangrenzende terreinen als zorggeschikt 
wonen, leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, sport en onderwijs.  
 
De gemeente Stein heeft gekozen voor een herstructurering van het sociale domein waarbij: 

- een integrale gekantelde aanpak wordt gehanteerd; 
- de burger centraal staat,  we bouwen op de kracht van burgers in een vitale samenleving; 
- eigen kracht, burgerkracht en participatie sleutelwoorden zijn; 
- financiële duurzaamheid voorop staat en het rijksbudget richtlijn is; 
- ook voor de meest kwetsbare burgers adequate ondersteuning gegarandeerd is; 
- één gezin – één plan – één regisseur uitgangspunt is (oftewel afstemming en 

samenwerking van professionals op cliëntniveau). 
 
Op basis van deze uitgangspunten werken we in 2016 verder aan een solidaire, ondernemende, 
gevarieerde en zorgzame samenleving. 
 
Route naar 2020 
De achterliggende gedachte achter de decentralisaties (overheveling van taken) is dat de zorg en 
ondersteuning zoveel mogelijk integraal en dichtbij de burgers georganiseerd wordt. De eigen 
leefwereld en het sociale netwerk staan hierbij centraal. Alle organisaties die werkzaam zijn in het 
sociaal domein moeten daardoor anders gaan werken en er dienen verbindingen gemaakt te 
worden. Er moet meer samenwerking komen tussen organisaties onderling, tussen organisaties 
en burgers en tussen de burgers onderling.  
We moeten op een nieuwe manier gaan denken en werken/handelen? We hebben niet alleen een 
nieuwe mentale programmering nodig (mindset), maar ook nieuwe vaardigheden en nieuwe 
instrumenten.  
 
Voor de transformatie in het sociaal domein is geen blauwdruk beschikbaar. Dit is een lange termijn 
proces dat zich moet ontwikkelen. Innovaties in de zorg en ondersteuning afgestemd op de Steinse 
situatie zijn hierbij noodzakelijk.  
 



Als overheid kunnen we op twee manieren bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van 
samenwerken, organiseren en leiderschap. Enerzijds door het afbouwen van regelgeving, het 
ontwikkelen van nieuw beleid (interactief met inwoners) en het creëren van ontwikkel- en 
experimenteerruimte bijvoorbeeld door het inzetten het subsidie-instrument.  Innovatie en 
integraties zijn daarbij de thema’s om de transformatie te realiseren. We moeten  daarnaast juist 
burgers en andere ketenpartners de ruimte geven en stimuleren om zelf in actie te  komen om 
gemotiveerd  nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.  
 
Samenwerking tussen ketenpartners, overheid en burgers waarbij alle deelnemers invloed hebben 
op het proces en het resultaat van dit proces (co creatie) zal de motor zijn voor een snellere , 
effectievere, duurzamere en meer gedragen ontwikkeling op tal van maatschappelijke gebieden 
waaronder de zorg. 
 
Jongeren. 
Voor kinderen in Stein hanteren we als gemeente het vertrekpunt dat elk kind de kracht heeft om 
zichzelf te ontwikkelen. In ons beleidsplan jeugdhulp 2015-2016 hebben we als missie 
omschreven: goed en gezond opvoeden en opgroeien is op de eerste plaats belangrijk voor het 
kind. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat kinderen goed en gezond 
opgroeien. Bij opvoeden en opgroeien ligt de nadruk op talentontwikkeling, actief participeren op 
school en samenleving. Door hierin te investeren brengen we een fundament aan voor welzijn, 
economische zelfstandigheid en democratisch burgerschap. 
 
Ontmoetingsplekken.  
Elkaar ontmoeten is voor veel burgers een wezenlijk onderdeel van een sociaal, vitaal dorp. Van 
oudsher wordt waarde gehecht aan centrale, toegankelijke plekken zoals de buurtsuper, het café, 
dorpsplein, de basisschool, de bibliotheek of het gemeenschapshuis. Deze plekken zijn in veel 
gevallen de bron voor het grote verenigingsactiviteitenaanbod in de gemeente. Tegelijk zien we 
die plekken veranderen door demografische en maatschappelijke  veranderingen waardoor 
voorzieningen wegvallen of vervangen worden door een (digitale) omgeving thuis of bij vrienden. 
‘Elkaar ontmoeten’ verandert mee en we kunnen dit  als gemeente maar beperkt sturen. We 
kunnen wel stimuleren en faciliteren door met burgers mee te denken over het aanbod van 
ontmoetingsplekken. Daarbij hebben we zowel aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen 
als voor een integrale aanpak en preventie.  
 
Toegang. 
De ambitie om op termijn één toegangspoort te creëren blijft gehandhaafd. Via een groeimodel 
moet de dienstverlening (ondersteuning van cliënten) binnen het sociaal domein dan integraal 
uitgevoerd worden.  

We regelen voor het sociaal domein de gemeentelijke dienstverlening voor alle 
dienstverleningskanalen (fysiek, telefonisch, digitaal en schriftelijk) per 1 januari 2015 en sluiten 
daarbij aan bij de dienstverleningsvisie en het plan ‘Ontwikkelen dienstverlening augustus 2014-
augustus 2015” d.d. 30 juli 2015. Conform de inhoud van dat plan zullen we geleidelijk meer 
gebruik maken van het digitale kanaal, versterken we de rol van het Klant Contact Centrum ( KCC), 
werken we vanuit het belang van de burger, richten we de werkprocessen efficiënt in, verbeteren 
we de kwaliteit en het beheer van de website en gaan we meer op afspraak werken.  
 
Uitvoeringsagenda 2016. 
In 2016 is er nog steeds sprake van het op orde brengen van de basis, het inregelen van het 
nieuwe zorgsysteem( transitie)  en het inhoudelijk ontwikkelen en inhoudelijk veranderen van het 
zorgstelsel. Als vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek trekken we daarin zoveel mogelijk 
gezamenlijk op.  Samenwerking met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek is daarbij 
vanzelfsprekend. En we hanteren daarbij  het motto: lokaal waar het kan, regionaal waar dat moet. 
We stellen daarom zowel lokaal als regionaal een ontwikkelagenda op.  
 
Transformatie, óók in de bedrijfsvoering. 
Door de transitie binnen het sociaal domein zijn er taken bijgekomen zoals toegang, beoordeling 



van de inzet van hulp en ondersteuning, financiën en de verantwoording. Dit betekent dat deze 
nieuwe taken óók goed in de bedrijfsvoering van de gemeente moeten landen. Met als resultaat 
een  solide en betrouwbare werkwijze waarbij de uitvoering effectief, efficiënt en samenhangend 
wordt ondersteund, en waarmee betrouwbare (management-) informatie wordt geleverd. Dit is 
noodzakelijk om een fundament te leggen voor de daadwerkelijke verandering van het sociaal 
domein. 
De personele functie, werkprocessen, privacy en informatievoorziening zijn daarbij belangrijke 
aandachtspunten. 
 
Een belangrijke vraag is: “Welke risico’s lopen we als gemeente bij een decentralisatie van deze 
omvang?” Hierbij is noodzakelijk om de onzekerheden die deze decentralisaties teweegbrengen 
goed te monitoren. Op basis van de resultaten van 2015 zal in 2016 concreet ingezet worden op 
het benoemen van de risico’s op bestuurlijk, strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit wordt 
vervolgens mee genomen bij het inrichten van de bedrijfsvoering. 
 
Naast het benoemen en prioriteren van de risico’s  wordt aandacht besteed aan de daarbij 
passende beheersmaatregelen. Dit moet vervolgens ook digitaal worden vormgegeven, Hierdoor 
is het mogelijk de resultaten in te voeren, te analyseren en te bespreken.  
 
3.4 Opbouw van het Steins Werkbedrijf i.o. 
 
In het coalitieakkoord wordt een lokaal Steins WerkBedrijf (SWB) genoemd. Dit is nader uitgewerkt 
in de koersnotitie Mens&Werk. De aanleiding voor de het opzetten van een SWB waren en zijn 
twee uitdagingen: 
1. Stein wil de uitvoering van de participatiewet, waaronder de huidige doelgroep WSW, op een 

manier organiseren waarbij het nemen van de verantwoordelijkheid voor deze doelgroep 
voorop staat. Stein ziet graag meer werkgelegenheid voor participatie wetters (PW’ers) bij 
reguliere werkgevers en wil voorop lopen en het goede voorbeeld geven. Stein wil mensen 
niet alleen werk bieden, maar ook de gelegenheid faciliteren om zich te ontwikkelen. 

2. Stein wil een kwaliteitsverbetering in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Met 
als doel het kwaliteitsniveau behalen dat met de gemeenteraad is afgesproken. Bovendien wil 
Stein hiermee een stijging realiseren in de waardering van haar burgers voor de openbare 
ruimte. 
  

Om de fasegewijze opbouw van het SWB te realiseren is gekozen voor een projectmatige aanpak. 
Hierbij is in fase 1 aan de slag gegaan met de openbare ruimte. Met begeleiding vanuit het re-
integratieteam van de afdeling Werk & Inkomen zijn trajecten opgestart in het kader van 
werkervaring en is de erkenning behaald voor leerwerkbedrijf. Door middel van een 
groepsdetachering vanuit Vixia staat de volgende stap voor de deur. Door de inzet van een 
zogenoemde WOL (werken op locatie) wordt in 2016 werk dat nu wordt uitbesteed in eigen beheer 
gerealiseerd.  
De onderhandelingen met Vixia om te komen tot zo’n WOL of groepsdetachering bij de algemene 
dienst, waarbij ook sprake is van inhuur van begeleiding, locatie en middelen, zal begin 2016 zijn 
beslag krijgen. De verlate start (gepland was begin 2015) hangt nauw samen met de 
ontwikkelingen bij Vixia en met name het uitblijven van verbeterde bedrijfsresultaten. 
Voor 2016 en verder wordt vanuit de afdeling MRO een bedrijfsplan voor het SWB gemaakt 
 
De uitvoeringswerkzaamheden van openbare ruimte en accommodatiebeheer hebben alle een 
uitvoerend karakter (waarvoor Stein verantwoordelijk is) en linken met werkgelegenheid voor de 
doelgroep die valt onder de Participatie Wet (PW).  
Daarom wordt bij de verdere opbouw van het SWB verkend of naast de openbare ruimte ook de 
uitvoerende taken van accomodatiebeheer en het re-integratieteam van de afdeling Werk & 
Inkomen (mensontwikkeling) onderdeel gaan uitmaken van het SWB. Hierbij verdient het 
aanbeveling om hierbij ook de samenwerking met het Steinerbos te betrekken. Hierdoor ontstaat 
één uitvoeringsorganisatie. Naast uitvoerend werk en werkgelegenheid worden hierin participatie 
en begeleiding in de volle breedte ondergebracht.  
 



Uitgangspunten 
Bij het verder uitbouwen zijn onderstaande uitgangpunten van groot belang: 

• Een samenhangende verkenning van alle mogelijkheden met als motto dat Stein een goed 
voorbeeld wil geven als het gaat om werkgelegenheid voor de doelgroep. 

• Eén gemeentelijke organisatie (op afstand) die invulling geeft aan de koersnotitie Mens & 
Werk.  

• Duidelijke zelfstandige managementstructuur en realisatie van taken binnen de huidige 
formatie. 

• De mogelijkheid om (de verplichte) dienstverbanden voor Nieuw Beschut (opvolging van 
WSW beschut) en de garantiebanen te regelen. 

• Verregaande samenwerkingsmogelijkheden met het bedrijfsleven en DOP’s. 
• 1 loket waar het over werk (in alle vormen), begeleiding en bemiddeling gaat en kennis en 

netwerken samenkomen. 
• Er mag bij de uitvoering van de werkzaamheden door de doelgroep geen sprake zijn van 

verdringing van werkgelegenheid of concurrentievervalsing. 
• Doordat binnen de afdeling MRO het opdrachtgeverschap ligt ontstaat er een heldere 

scheiding tussen opdrachtgeverschap (de gemeente) en opdrachtnemerschap (SWB). 
• Er moet ruimte zijn voor ontwikkeling van activiteiten met een zakelijk/commercieel 

karakter (al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven). Denk bijvoorbeeld aan 
schoonmaak, algemene voorziening met betrekking tot huishoudelijke hulp & klussenbus, 
kringloop voor zorg/medische hulpmiddelen, servicepunten voor fietsreparatie, exploitatie 
openbare toiletten (verrassend schoon en attractief), catering, fietstaxi, toezichthouders & 
verkeersregelaars, productie en dienstverlening). 

• Afhankelijk van de toekomst van Vixia, moet het SWB een organisatie zijn van voldoende 
kaliber om mogelijk een alternatief te bieden voor onze WSW doelgroep (in 2015 ca 100 
fte beschut en 80 fte extern werkzaam, aflopend naar in totaal ca 110 fte in 2021). 

 
 3.6 Omgevingswet 
 
Inleiding 
Het fysieke domein staat aan de vooravond van een fundamentele herziening van het 
omgevingsrecht. Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet 
aangenomen. De wet betekent een verregaande decentralisatie van de regels voor de 
leefomgeving. Gemeenten krijgen meer ruimte om samen met inwoners en bedrijven integrale 
keuzes te maken over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet is een 
raamwet die 26 wetten bundelt. In de Omgevingswet wordt het huidige scala aan sectorale 
instrumenten samengevoegd tot zes integrale kerninstrumenten. De Omgevingswet treedt in 2018 
in werking. 
 
Doel 
Wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving moet beter aansluiten op  
ontwikkelingen die van invloed zijn op het fysieke domein. De verschillen tussen gemeenten 
onderling vragen om ruimte voor een gedifferentieerde aanpak, waarbij bestuurders 
verantwoordelijkheid nemen om meerwaarde te creëren voor inwoners en ondernemers in de 
gemeente. De kern van de Omgevingswet is dat gemeenten meer lokale beleidsruimte krijgen. Dit 
stelt ons in staat om maatwerk te bieden op basis van bestuurlijke visies op ordening, inrichting en 
beheer van de ruimte. Zo kunnen wij lokaal inspelen op de wensen en behoeften van burgers en 
bedrijven. 
 
Doordat regels op het gebied van omgevingsrecht worden gebundeld en vereenvoudigd kunnen 
gemeente, provincie, of het Rijk sneller een beslissing nemen over ruimtelijke plannen en 
activiteiten. De Omgevingswet sluit ook beter aan bij Europese regels. Verder biedt de wet meer 
ruimte voor particuliere ideeën. De Omgevingswet kent als afgeleide van deze doelstellingen vier 
belangrijke verbeterdoelen. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven, samen met een korte 
indicatie van de impact. 
 
 



Verbeterdoel Impact voor gemeente 
Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en 
gebruiksgemak 

Minder verschillende wetten en regels en 
beter toegankelijke regelgeving. Naar één 
omgevingsplan voor de hele gemeenten. 

Integrale benadering leefomgeving Van sectoraal naar integraal beleid 
Meer afwegingsruimte Meer regelvrij en meer algemene regels met 

eigen visie en beslissingsruimte voor 
gemeenten. 

Versnellen en verbeteren besluitvorming Meer vergunningsvrij met integrale 
vergunningen en verkorte procedures. 

 
Gevolgen voor de organisatie 
Voor de organisatie betekent dit een verandering in het denken en acteren bij ruimtelijke 
planvorming. In plaats van het volgen van een vooraf bepaald stramien, benutten wij actief de 
toenemende mogelijkheden om onze eigen lokale beleidskeuzes te bepalen. En dit op een 
zodanige manier dat initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) in staat zijn, binnen de lokale 
beleidskaders en op basis van een gelijkwaardige informatiepositie, hun wensen en behoeften te 
realiseren. Anders gezegd: de wet biedt ons als lokale overheid ruimte om via maatwerk de 
kwaliteit van de leefomgeving van inwoners en ondernemers te verbeteren. Om dit mogelijk te 
maken moeten de Omgevingswet, de AMvB’s en de onderliggende digitalisering van 
informatievraagstukken goed op elkaar worden afgestemd. Deze verandering heeft grote 
gevolgen: inwoners en ondernemers krijgen meer invloed, overheden gaan nauwer in ketens 
samenwerken, er moeten integrale visies worden ontwikkeld en integrale procedures en processen 
worden ingericht, en met digitalisering moet een forse slag worden gemaakt. 
  
Veranderopgave organisatie op hoofdlijnen 
De organisatie moet leren omgaan met de nieuwe rollen en werkwijzen, het netwerk en de ketens 
kennen en benutten, op een andere manier omgaan met inwoners en ondernemers en leren 
werken met nieuwe werkwijzen en informatiesystemen. Tot 2018 is de veranderopgave voor de 
organisatie te zorgen dat wij bij inwerkingtreding van de wet op deze nieuwe rolinvulling zijn 
voorbereid.  
 
Concreet betekent dit: 

• De kwaliteit van gebiedsgericht werken vormgeven en de instrumenten die de wet biedt 
ontwikkelen. 

• De dienstverlening naar inwoners en bedrijven aanpassen op de mogelijkheden van de 
wet. 

• De primaire processen aanpassen en zorgen dat in de organisatie de benodigde 
competenties beschikbaar zijn. 

• De informatievoorziening voor uitvoering van de wet is aangepast en geoperationaliseerd. 
 
Veranderopgave organisatie specifiek 
De Omgevingswet heeft gevolgen voor een groot deel van de gemeentelijke organisatie. Er kan 
onderscheid worden gemaakt in de drie-eenheid: bestuur, management en organisatie. Het 
bestuur beslist over de wijze van invoering en de toepassing van de instrumenten die de wet biedt. 
Het management geeft de invoering vorm door vanuit dienstverlening, processen en medewerkers 
te sturen op verandering. In de organisatie krijgt het beleid vorm en vindt de uitvoering plaats. In 
onderstaande tabel is voor de drie doelgroepen de kern van de veranderopgave weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doelgroep  Kern veranderopgave 
Bestuur Raadsleden, Wethouders, 

Burgemeester 
Vertalen van de mogelijkheden van de wet naar 
visies op 
gebiedsgericht werken en de kwaliteit die voor de 
eigen 
gemeente wordt nagestreefd. 
Invullen van alle randvoorwaarden die nodig zijn 
om de 
wet tijdig en conform het gemeentelijk beleid te 
hebben 
ingevoerd. 

Management Gemeentesecretaris, 
Manager MRO, 
Teamleider Ruimte, 
projectleider 
implementatie 
Omgevingswet 

Vertalen van de eisen van de wet naar 
veranderingen in de gemeentelijke processen. 
Leiding geven aan de gemeentelijke organisatie 
om de wet tijdig in werking te laten treden, 
conform door het bestuur nagestreefde visie en 
beleid. 

Organisatie Beleidsmedewerkers/jurist 
RO, Medewerkers Geo 
informatie, 
vergunningverleners, 
toezicht en handhavers, 
projectleider (algemeen) 

Tijdig verwerven van het professionalisme en de 
competenties die nodig zijn om de wet uit te 
voeren. 

 
 
3.7 Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) 
 
De gemeentelijke vergunningverlening en handhaving krijgen te maken met landelijke 
kwaliteitscriteria. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur 
en Milieu werken met het Transitieprogramma “Werk in Uitvoering” aan de realisatie van een 
robuust georganiseerd bestuurlijk stelsel. Op basis van dit stelsel moet het ruimtelijk economisch 
en milieubeleid van de rijksoverheid op effectievere wijze doorwerken in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en de toezichtprioriteiten. Dit moet leiden tot minder administratieve 
lasten en minder bestuurlijke drukte. Eén van de projecten van het Transitieprogramma “Werk in 
Uitvoering” is het project “Ontwikkelen Kwaliteitscriteria Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving”. Het is de bedoeling dat de kwaliteitscriteria door alle gemeenten en provincies 
worden geïmplementeerd en als maatlat fungeren voor de prestaties van hun ambtelijke 
organisaties. Hiervoor wordt een modelverordening voorbereid door de VNG. Deze 
modelverordening geeft uitvoering aan de wettelijke opdracht uit het wetsvoorstel VTH om regels 
te stellen voor de kwaliteit van de uitvoering en de handhaving van het omgevingsrecht 
(basistakenpakket) en om zorg te dragen voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van 
overige taken. De eisen die deze verordening aan de organisaties van gemeentebesturen en 
provinciebesturen –en in hun opdracht aan de omgevingsdiensten- stelt, berusten op de 
Kwaliteitscriteria 2.1. 
 
De criteria hebben betrekking op het minimale kwaliteitsniveau dat nodig is voor een goede 
taakuitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving. De geformuleerde criteria 
hebben betrekking op: 
• de kritieke massa; 
• de inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten; 
• de proceskwaliteit.  
 
Kritieke massa 
Met de kwaliteitscriteria voor kritieke massa kan een antwoord gegeven worden op de vraag of 
een organisatie in principe in staat is om de taken en onderliggende operationele activiteiten uit te 
voeren, gegeven de minimaal benodigde deskundigheid (omvang, opleiding, ervaring en kennis) 
voor de uitvoering van deze taken en de continuïteit daarvan.  



Inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten 
Naast het opstellen van criteria voor kritieke massa zijn er ook inhoudelijke criteria. Dit zijn 
aanvullende criteria die een minimale ondergrens bepalen. De inhoudelijke criteria hebben 
betrekking op: 
• de inhoudelijke elementen van probleemanalyse, beleid, strategie en (uitvoering) programma; 
• de diepgang van de toetsing van vergunningsaanvragen; 
• de diepgang van inspectie en toezicht; 
• de wijze van vergunningverlening; 
• de wijze van inspectie en toezicht ter plaatse; 
• de landelijke sanctiestrategie; 
• de landelijke prioriteiten van inspectie, toezicht en handhaving. 
 
Proceskwaliteit 
De procescriteria beschrijven de eisen die gesteld worden aan de beleidscyclus. Door de criteria 
te volgen wordt de cyclus die begint met het opstellen van het beleid en via de uitvoering uiteindelijk 
leidt tot het bijstellen van het beleid, gesloten. De criteria bieden de kaders voor het 
kwaliteitssysteem van het bevoegd gezag. De criteria geven de elementen aan die minimaal 
aanwezig moeten zijn. Daarnaast moeten de criteria gebruikt worden bij het inrichten van de 
organisatie, bijvoorbeeld om onafhankelijke oordeelsvorming te borgen. Voor het opstellen van de 
procescriteria is, in lijn met de professionalisering van de milieuhandhaving, op landelijk niveau 
beoordeeld of op alle kritieke punten van overdracht in het hoofdproces van vergunningverlening 
enerzijds en inspectie, toezicht en handhaving anderzijds goed is nagedacht over de borging van 
kwaliteit.  
 
Daarbij wordt de BIG-8 gehanteerd. De BIG-8 is door KPMG ontworpen ten behoeve van 
kwaliteitsmanagement bij de overheid. Dit model maakt vanuit een strategisch kader de vertaling 
naar operationeel beleid ten behoeve van kwaliteitsborging samen met een sluitende planning en 
control cyclus.  
 

 
 
 
De criteria dienen door de betrokken organisaties te worden toegepast. In principe moet dus 
voldaan worden aan de kwaliteitscriteria, maar daar mag gemotiveerd vanaf geweken worden. 
 
3.8. Private kwaliteitsborging (PKB) 
 
Per 1 januari 2017 treedt naar verwachting de Wet Kwaliteitsborging in werking. Het wetsvoorstel 
heeft gevolgen voor gemeenten, bevoegd gezag ten aanzien van de omgevingsvergunning voor 
de activiteit bouwen. Zij toetsen in het voorgenomen stelsel niet langer aan bouwtechnische 
voorschriften uit het Bouwbesluit en zij houden geen toezicht meer op de bouw wat betreft de 
naleving van die voorschriften.  



In plaats daarvan toetsen zij of toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging worden toegepast 
die geschikt zijn voor de risicoklasse van het bouwwerk en of de gekozen kwaliteitsborger 
gerechtigd is om het instrument toe te passen.  
Fasegewijs zullen type bouwwerken worden overgeheveld van het publieke naar het private 
domein. Er wordt begonnen om bouwwerken met een beperkt maatschappelijk risico als eerste 
onder PKB te brengen. 
 
Gemeenten houden bij vergunningverlening wel hun taken in het kader van de toetsing aan 
bestemmingplannen, bouwverordening, welstand en omgevingsveiligheid (“ruimtelijke” 
vergunning). Een groot deel van de werkzaamheden in het kader van de vergunningverlening voor 
het bouwen zal dus blijven bestaan. Gemeenten houden ook het toezicht en de handhaving voor 
de bestaande voorraad en systeemtoezicht/thematoezicht. 
 
3.9 Verbonden partijen  
 
In de gemeente Stein hebben we van doen met elf verbonden partijen, veelal ondergebracht in 
een gemeenschappelijke regeling. De relatie tussen gemeente en de verbonden partijen is niet 
altijd duidelijk gedefinieerd; ook het opdrachtgeverschap is niet eenduidig vormgegeven. 
Voldoende reden om hier expliciet aandacht aan te schenken. 
 
Opdrachtgeverschap en regievoering vormen een tweetrapsraket. Deze twee theoretische 
begrippen liggen zo in elkaars verlengde dat zij samen één geheel vormen. Als 
opdrachtgeverschap het wat, het theoretische fundament, is dan is regievoering het hoe, het 
instrumentarium om dit vorm te geven.  
 
Om de tweetrapsraket opdrachtgeverschap en regievoering goed in onderlinge verbintenis te laten 
werken zijn de volgende uitgangspunten essentieel: 
 

• De grens tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet scherp worden gedefinieerd: 
het gemeentebestuur is opdrachtgever (de gemeentesecretaris is gedelegeerd 
opdrachtgever), de verbonden partij is opdrachtnemer. 

• Opdrachten worden zoveel mogelijk collectief verleend voor werkzaamheden die voor 
alle deelnemers aan de verbonden partij gelijk zijn. 

• Het instrumentarium wordt ontwikkeld in samenspel tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. 

• Het instrumentarium dient om opdrachten helder te formuleren, om processen te 
monitoren en om resultaten te beoordelen. 

• De gemeente moeten zelf ‘in control’ blijven op het gebied van resultaten-management 
en financieel management.  

• Dienstverlening en producten richting inwoners/bedrijven dienen optimaal te zijn, 
gespiegeld aan wet- en regelgeving en gangbare opvattingen in de samenleving. 

• Kwaliteitsnormen dienen in opdrachtformuleringen opgetekend te worden. 
• De eigenheid van de afzonderlijke gemeenten moet geborgd worden. 

 
Het uiteindelijke doel van de tweetrapsraket opdrachtgeverschap en regievoering is om de 
bestuurlijke opgaven van de gemeente  Stein of de gezamenlijke gemeenten door hun samen-
werkingsorganisatie te laten vormgeven. De gemeente Stein is mede opdrachtgever en mede-
eigenaar van de verbonden partij.  
 
Daar staat een andere kant tegenover: De verbonden partij bepaalt zelf hoe zij de opdrachten 
realiseert. Het opdrachtgeverschap stelt vooraf kwaliteitsnormen en –voorwaarden vast door 
middel van het beschikbare instrumentarium (de dienstverleningsovereenkomst of de 
bestuursopdracht). De opdrachtgever kan in de regisseursrol sturen op resultaten maar is geen 
manager van de verbonden partij. De verantwoordelijkheid van het realiseren van de opdrachten 
ligt bij de verbonden partij, maar wel binnen de kaders inzake kwaliteit en werkwijze van de 
verleende opdracht. 
 



Sturing vindt plaats op effect, op resultaat en op kwaliteit volgens vooraf vastgestelde en 
vastgelegde (afgesproken) normen en randvoorwaarden. Binnen deze normen en 
randvoorwaarden kan de eigenheid/identiteit van afzonderlijke gemeenten gewaarborgd worden.  
 
Kwaliteit wordt altijd door de opdrachtgever gedefinieerd, beoordeeld en gewaardeerd. 
 
Sturing via Dienstverleningsovereenkomst 
De dienstverlening van de verbonden partij kenmerkt zich door uitvoering van werkzaamheden op 
basis van expliciete afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in zogeheten 
Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). De vraag van de klant is hierbij leidend. 
 
In de DVO worden per onderdeel van de dienstverlening concrete afspraken gemaakt over: 
 
 * kwantitatieve beschrijving van de producten en diensten; 
 * tijdsaspecten van de te leveren producten en diensten; 
 * kwaliteit van de producten en diensten; 
 * budgetten; 
 * wijze van aanleveren bij de verbonden partij; 
 * wijze van afleveren door de verbonden partij; 
 * de prijs van de dienstverlening; 
 * specifieke klantgebonden onderwerpen/randvoorwaarden; 
 * escalatiemodel; 
 * accountmanagement; 
 * onderlinge verantwoordelijkheden; 
 
De afspraken worden zodanig geformuleerd dat ze achteraf meetbaar zijn. Er worden ook 
afspraken gemaakt over de handelwijze bij afwijkingen van de DVO. 
 
Het is van groot belang te komen tot een degelijk escalatiemodel. Escalatie betekent dat vooraf 
duidelijk is wie op welk moment knopen mag en kan doorhakken ten aanzien van de 
dienstverlening van de verbonden partij.  
 
Accountmanagement 
Accountmanagement dient integraal onderdeel uit te maken van de samenwerkingsrelatie. 
Accountmanagement omvat twee kerntaken: het aangaan en in stand houden van langdurige 
institutionele relaties en het mobiliseren van de eigen organisatie om een geïntegreerd product- 
en serviceconcept te kunnen leveren. Een accountmanager is de intermediair tussen de gemeente 
Stein en de verbonden partij. Een accountmanager stuurt er op aan dat de dienstverlening wordt 
afgestemd op dat wat de klant wenst of anderzijds de klant voldoende inzicht geeft in wat er 
verwacht kan worden. Het accountmanagement richt zich dan ook op een aantal 
managementaspecten zoals kwaliteitsmanagement, productmanagement en relatiemanagement.  

 
 
Accountmanagement is een succesvolle manier om tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
samen te werken en een langdurige relatie op te bouwen.  

De accountmanager bij de verbonden partij fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente Stein 
met betrekking tot alle facetten van de dienstverlening, zoals het afsluiten van de dienst-
verleningsovereenkomst(DVO), het maken van afspraken met betrekking tot meerwerk en het 



samen met de klant evalueren en optimaliseren van de dienstverlening. Tevens bewaakt hij dat er 
geleverd wordt wat intern is afgesproken. Daar hoort bij het actief meedenken over het verbeteren 
van de dienstverlening en het signaleren van kansen voor productontwikkeling. Binnen de 
gemeente Stein moet er voor elke samenwerkingsrelatie een accountmanager beschikbaar zijn. 

 
3.10 Een (krachtig) antwoord op krimp 
 
De samenleving, de fysieke omgeving, het bestuurlijk krachtenveld en de identiteit van de 
gemeente gaan veranderen. Dat komt onder andere door de demografische ontwikkeling, die zich 
niet alleen vertaalt in een bevolkingsdaling (naar circa 19.000 inwoners in 2040), maar ook in een 
relatieve toename van het aantal ouderen en een gelijktijdige afname van het aantal jongeren. 
Vooral dit laatste brengt wezenlijke veranderingen met zich mee. Het leidt o.a. tot een toenemende 
zorgvraag ,een  andere woningbehoefte, een ander bestedingspatroon, een andere vraag naar 
voorzieningen, maar ook een tekort op de arbeidsmarkt, dalende ledenaantallen bij 
(sport)verenigingen, minder leerlingen, vrijkomende accommodaties, leegstand, andere vormen 
van vrijetijdseconomie, etc. De individualisering en mondigheid van burgers neemt toe, maar 
tegelijkertijd ook de behoefte om onderdeel uit te maken van nieuwe (digitale) sociale netwerken. 
Multimediale en technologische ontwikkelingen beïnvloeden het dagelijkse leven. Daarnaast 
bezinnen overheden zich nog meer op hun kerntaken, gaan bezuinigingen door. Allemaal 
ontwikkelingen die effect hebben op de leefbaarheid en waar we ook bij het opstellen en uitvoeren 
van gemeentelijk en financieel beleid rekening mee moeten houden.  
 
Om hierop te anticiperen moet in de begroting en aanpak van maatschappelijke vraagstukken de 
strategische visie herkenbaar zijn. De vijf kernwaarden uit die visie zijn hierbij het kompas. Hierna 
is per kernwaarde aangegeven wat nodig is om doelstellingen in de periode 2016-2020 te 
realiseren. 
 
Kernwaarde 1) een samenleving met sociale, vitale kernen 
In de uitvoering zal de DOP’sgewijze aanpak een belangrijke rol (moeten) spelen om 
burgerparticipatie en eigenkracht te stimuleren en te ondersteunen. Meer dan voorheen zal de 
gemeente moeten optreden als regisseur waarbij mensen en middelen in worden gezet om bij te 
dragen dat de dorps initiatieven slagen en zowel in omvang als kwaliteit toenemen. De 
DOP’sgewijze aanpak zal ook volledig moeten aansluiten bij de transformatie doelstellingen van 
de 3D’s. Het maken van een volledige aansluiting hierop is misschien wel de grootste uitdaging.  
Uiteindelijk zijn het wel de inwoners die met elkaar invulling moeten geven aan de gewenste 
sociale en vitale kernen waar samenhang en zorg is voor elkaar. Pas dan ontstaat een situatie dat 
het aantrekkelijk wordt om er te willen zijn en te willen wonen en ontstaat mogelijk een beperking 
van de krimp. 
Belangrijke voorwaarde is dat bestuurlijk ruimte en vertrouwen wordt gegeven en dat de raad dit 
op een zichtbare wijze ondersteund. Invulling van deze kernwaarde vraagt dan ook zowel van 
bestuur als ambtenaren een verandering in denken (en doen). 
 
Kernwaarde 2) een gemeente met een aantrekkelijke woon- en leefomgeving 
Stein investeert in kwaliteit van wonen en voorzieningen door in de uitvoeringsplannen: 

- rekening te houden en afstemming te zoeken met de wensen voor de inwoners; 
- de woonmilieus in de gemeente af te stemmen op toekomstige samenstelling van de 

bevolking; 
- De omgevingskwaliteit, bestaande uit groen, water, cultuurhistorie, en de openbare ruimte, 

te versterken; 
- aan te haken bij de verdere ontwikkeling van de Chemelot campus als onderdeel van 

Brainport 2020 en economische kansen die dit oplevert te verzilveren; 
- het voorzieningenniveau te sturen op kwaliteit en op kwantiteit vanuit toekomstige 

behoefte, economisch en maatschappelijk draagvlak, en regionaal aanbod; 
- te verkennen hoe Stein ruimtelijk en qua energiegebruik duurzame keuzes kan maken. 

 
 
 



Kernwaarde 3) een bereikbare en bedrijvige gemeente 
De gemeente Stein heeft vanuit logistiek oogpunt een unieke ligging. Waterwegen, spoorwegen, 
de A2 en A76, en een vliegveld om de hoek maken dat het zowel nationaal als voor België en 
Duitsland een aantrekkelijk gebied is om meer bedrijvigheid te ontwikkelen waarbij logistiek ook in 
de toekomst belangrijk is. 
Dit vraagt om een proactieve benadering van lokale en regionale (MKB)ondernemers om ze te 
betrekken bij de ondernemende toekomst van Stein. In de visiedocumenten zijn vele mooie 
woorden gewijd aan dit belang. In 2016 moet hier echter invulling aan worden gegeven onder het 
motto: “In Stein praten we met ondernemers en niet langer over ondernemers”. Dit praten met 
moet zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau een structureel karakter krijgen. 
Een onderdeel hiervan is uitvoering geven aan een nieuwe website met daarop een herkenbare 
toeleiding naar het digitaal bedrijvenloket. 
 
Het zijn van een bedrijvige gemeente moet ook meer aandacht krijgen door te investeren in  
een zichtbare en structurele samenwerking met de sector Toerisme en Recreatie. Stein heeft 
zoveel meer te bieden dan we nu laten zien. Bewegwijzering en reclame-uitingen zijn 
fundamenteel om toeristen te verleiden om Stein aan te doen. En als ze ertoe besluiten dan is het 
zaak dat ze terug willen komen vanwege de ontdekking dat je Stein wilt zien. Voorwaarde is wel 
dat er politiek, bestuurlijk en ambtelijk het besef komt dat Stein op dit moment te weinig doet om 
zichzelf op de toeristische kaart te zetten en dat hiervoor in 2016 aanvullend beleid moet worden 
ontwikkeld en investeringsruimte moet worden gecreëerd om stappen voorwaarts te kunnen 
maken. 
 
Kernwaarde 4) een dienstverlenende gemeente 
Stein staat garant voor kwalitatief goede publieke dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, 
het maatschappelijk middenveld en onze partners. Uitgangspunten hierbij:  
- We zijn een toegankelijk en betrokken bestuur en een servicegerichte, transparante 

gemeentelijke organisatie.  
- We gaan op een verantwoordelijke en respectvolle manier om met onze mensen en middelen 

met oog voor de omgeving. Zelf willen we het goede voorbeeld geven door het verduurzamen 
van de gemeentelijke organisatie. 

- Voor onze medewerkers zijn we een goede werkgever. Zo investeren we in competente 
medewerkers. Hierdoor neemt de kwaliteit van onze medewerkers toe en zijn we tegelijkertijd 
goed uitgerust voor strategische opgaven. We hechten grote waarde aan integriteit, zowel in 
ieders handelen binnen de organisatie als naar onze omgeving. 

- Door samen te werken met onze inwoners en bedrijven zorgen we voor een goed woon- en 
werkklimaat. 

- Met partners in de regio zoeken we steeds weer de samenwerking op en zorgen we ervoor 
dat we sterker staan en beter voorbereid zijn op de toekomst. 

- Ook maakt de gemeente werk van het verminderen van de administratieve lastendruk en een 
effectievere inzet van mensen en middelen (intern en extern). Dit willen we onder andere 
bereiken door de kosten terug te dringen, goed om te gaan met financiële risico’s, de 
inkomsten van de gemeente te verhogen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. 

 
Kernwaarde 5) een samenleving die trots en bewust is van de eigen kwaliteiten.  
In Stein zit er een spanningsveld tussen “zeggen dat je trots bent en er naar handelen”. Om dit te 
keren moet concreet benoemd worden waarop we trots zijn en daar dan naar te handelen. 
Trots is uiting geven aan het willen pronken met wat je hebt of deed. Het gaat om zichtbaar en 
bereikbaar maken van wat je hebt, het communiceren wat er goed gaat en vieren van successen. 
 
3.11 Basistaak DVC (dienstverlening centraal) 
  
In 2010 heeft de raad ingestemd met het ambitieprogramma dienstverlening centraal. Uitgangs-
punt van het programma is het verbeteren van de kwalitatieve dienstverlening naar onze klanten. 
In de daarop volgende jaren is uitvoering gegeven aan de uitvoering van een deel van de 
onderliggende projecten. Veel projecten zijn gerealiseerd maar er zijn ook kanttekeningen 
geplaatst: 



• Veel projecten zijn gerealiseerd maar niet ingebed in de organisatie. 
• Veel projecten zijn met vertraging gerealiseerd. 
• Er zijn weinig projecten gerealiseerd die de primaire dienstverlening raken. 

 
Dit heeft geleid tot een her prioritering van het programma dienstverlening centraal. Hierbij is als 
uitgangspunt gehanteerd dat de nieuwe planning realistisch dient te zijn en dat de prioriteit wordt 
bepaald door:  

1. Wettelijke verplichtingen. 
2. Faciliteren van de primaire dienstverlening. 
3. Ondersteunen van de organisatie ontwikkeling. 

 
In 2015 is Stein als koploper van de gemeenten aangesloten op de landelijke voorziening van de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Dit heeft geresulteerd in de volgende twee 
hoofdthema’s voor in ieder geval 2016: 
 
1. Uitvoering geven aan het deelproject “ ontwikkeling dienstverlening”. Onderdeel van dit project 

is onder andere het verbeteren van de telefonie in combinatie met de vervanging van de 
hardware en het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek. De onderdelen van dit 
programma dragen bij uitstek bij aan het verbeteren van de klanttevredenheid van burgers en 
kunnen ondersteunend werken aan de gewenste cultuurveranderingen in de organisatie. 

2. Implementatie van het zaakgericht werken waarbij heel nadrukkelijk een basis wordt gelegd 
om het procesmatig werken in de organisatie te faciliteren. Een goede inbedding kan zowel de 
primaire dienstverlening verbeteren alsmede ondersteunend zijn aan het in control komen van 
de organisatie. 

 
De aansturing van het programma DVC is teruggeplaatst in de lijn. Dit betekent dat de lijnmanagers 
opdrachtgever zijn voor de interne projectleiders. Door deze wijziging wordt geborgd dat het 
management betrokken is bij het programma en de onderliggende programmering waardoor een 
tijdige en correcte inzet van mens en middelen wordt geborgd. Daarnaast kan beter worden 
gestuurd op de borging in de organisatie van de gerealiseerde projecten en kan de link met de 
transitie en de gewenst cultuuropslag worden gerealiseerd. 
 
3.12 Informatievoorziening en automatisering 
 
De taakvelden informatievoorziening en automatisering zullen verder doorontwikkelen naar een 
faciliterende organisatie-eenheid binnen de afdeling bedrijfsvoering (team informatievoorziening). 
Het accent wordt gelegd op het faciliteren van de interne klant met als hoger doel de 
dienstverlening naar de burger op een hoger plan te brengen.  
De eerste maar ook belangrijkste stap in 2016 is de inrichting van de beheerorganisatie ICT binnen 
het team ‘informatievoorziening’. Doel is het meer centraal organiseren van het applicatie beheer 
waardoor meer grip ontstaat op de bedrijfsprocessen rondom automatisering enerzijds en 
anderzijds de dienstverlening naar de gebruikers op een hoger plan gebracht kan worden.   
De diverse ontwikkelingen binnen het domein van informatiemanagement zullen worden uitgezet 
vanuit een (actueel) beleidskader over de verschillende binnen het team georganiseerde 
taakvelden.  
Ontwikkelingen zullen plaatsvinden conform de landelijke standaarden, gericht op het verbeteren 
van de externe (telefonie, e-loket, enz) en interne (tijd- en plaatsonafhankelijk werken, 
management informatie & doorontwikkeling raadsinformatiesysteem) dienstverlening 

 
3.13 Informatiebeveiliging 
 
Informatiebeveiliging is de verzamelnaam voor de processen, die ingericht worden om de 
betrouwbaarheid van gemeentelijke processen, de gebruikte informatiesystemen en de daarin 
opgeslagen gegevens te beschermen tegen al dan niet opzettelijk onheil. Het begrip 
“informatiebeveiliging” heeft betrekking op: 
 



• Beschikbaarheid/continuïteit: het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van informatie en 
informatieverwerkende bedrijfsmiddelen op de juiste tijd en plaats voor de gebruikers. 

• Exclusiviteit/vertrouwelijkheid: het beschermen van informatie tegen kennisname en 
mutatie door onbevoegden. Informatie is alleen toegankelijk voor degenen die hiertoe 
geautoriseerd zijn. 

• Integriteit/betrouwbaarheid: het waarborgen van de correctheid, volledigheid, tijdigheid en 
controleerbaarheid van informatie en informatieverwerking. 

 
Informatie is één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van een gemeente. Toegankelijke en 
betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor een organisatie die zich verantwoordelijk 
gedraagt, aansprakelijk en servicegericht is, die transparant en proactief verantwoording aflegt 
aan burgers en de gemeenteraad en die met minimale middelen maximale resultaten behaalt. De 
bescherming van waardevolle informatie is hetgeen waar het uiteindelijk om gaat. Hoe 
waardevoller de informatie is, hoe meer maatregelen er getroffen moeten worden. 
 
Informatiebeveiliging is meer dan ICT, computers en automatisering. Het gaat om alle 
uitingsvormen van informatie (analoog, digitaal, tekst, video, geluid, geheugen, kennis), alle 
mogelijke informatiedragers (papier, electronisch, foto, film, CD, DVD, beeldschermen etc) en alle 
informatieverwekende systemen (de programmatuur, systeemprogrammatuur, databases, 
hardware en bijbehorende bedrijfsmiddelen), maar vooral ook mensen en processen. 
 
Begin 2014 is het informatie beveiligingsbeleid voor de gemeente Stein opgesteld. Tot op heden 
is echter maar beperkt invulling gegeven aan het beleid.  De uitvoering van activiteiten kenmerkte 
zich veelal door ad hoc maatregelen in plaats van een planmatige aanpak. Deze constatering staat 
haaks  op de noodzaak te voldoen aan wet en regelgeving met betrekking tot de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens, Suwinet (het systeem van informatie-uitwisseling in de keten van werk en 
inkomen), Gemeentelijke Basis Administratie /Basisregistratie Personen, Basisregistratie 
adressen en gebouwen. 
 
3.14 Openbare Orde en Veiligheid 
   
Het denken over veiligheid is de laatste tijd veranderd. De burgemeester wordt meer 
gepositioneerd en de klassieke afbakeningen tussen partners vervagen. De burgemeester krijgt 
nadrukkelijk meer de regie op de ketenaanpak van veiligheidszorg. Het delen van informatie en 
integrale aanpak zijn een van de belangrijkste voorwaarden voor succes.  
 
Sinds begin 2015 beschikt de gemeente Stein over structurele formatie voor de bestuurlijke 
aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dit heeft ertoe geleid dat er een netwerk is geactiveerd.  
De verwachting is dat er een significante toename zal zijn in het aantal zaken bestuurlijke aanpak, 
zeker nu de Wet BIBOB gebruikt gaat worden om ondermijning tegen te gaan en er wordt ingezet 
op intensivering van het Damocles- en Victoriabeleid. 
 
Inmiddels is gestart met de integrale aanpak van de woonwagenlocaties. Vanaf 2e halfjaar 2015  
is geïnvesteerd in het opbouwen van een duurzame verbinding tussen bewoners van de 
woonwagenlocaties en ambtenaren van de gemeente Stein. Recente ontwikkelingen en nieuwe 
inzichten hebben ertoe geleid dat de normalisatie op de locaties in een projectvorm met een 
integrale wijze wordt aangepakt. Dit moet  leiden tot een situatie waarin alle werkzaamheden weer 
ingebed raken in het normale werkproces binnen de gemeentelijke organisatie. Op die manier 
voorzien wij de bewoners van de woonwagenlocaties op datgene waar zij recht op hebben en wij 
houden hen aan alle plichten die voor onze burgers gelden.  
 
Het Veiligheidshuis wordt verder doorontwikkeld. Gebleken is dat door de veranderende omgeving 
vaker een beroep wordt gedaan op het Veiligheidshuis in het kader van integrale aanpak van 
multiproblematiek. Het doel van het doorontwikkeltraject is om tot een toekomstbestendig 
Veiligheidshuis te komen. Een Veiligheidshuis dat efficiënt en effectief aansluit bij de 
verander(en)de omgeving. In 2016 vindt de borging van de nieuwe procesinrichting van het 
Veiligheidshuis plaats. Het Veiligheidshuis zal in de toekomst wellicht aansluiten bij Veilig Thuis 



(per 1 januari 2015 ontstaan uit een samenvoeging van het voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld 
en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling; onderdeel van de GGD). Deze organisatie is 
momenteel nog in ontwikkeling; er worden nog allerlei onderzoeken verricht zodat de aanpak 
huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio vanaf 2016 structureel op een goede manier 
geborgd kan worden. 
 
3.15  Vraagstukken rond vluchtelingen, asielzoekers en statushouders 
 
Het motto “ Stein….. wil je zien” roept in dit kader de vraag op of dit ook geldt voor asielzoekers 
en statushouders. Want ook in Stein spelen gevoelens van onzekerheid en angst voor deze 
doelgroep in het licht van terreur veraf en dichtbij. Toch is niet te ontkomen aan beantwoording 
van deze vraag. Ook Stein heeft en krijgt steeds weer te maken met de taakstelling om onderdak 
te bieden aan statushouders en (de kans op) de vraag naar nood- en crisisopvang. Alleen om die 
reden zal in 2016 meer dan hiervoor een antwoord moet worden gegeven in de vorm van beleid, 
uitvoeringsplannen en processen. Hierbij richt de vraag zich op drie aspecten: 
 
1. Crisisopvang voor vluchtelingen(maximaal 2 x 72 uur) in de bekende locaties zoals sporthallen 
2. Noodopvang voor asielzoekers in de vorm van een accommodatie voor semipermanente 

woonruimte (voor de duur van weken tot maanden) 
3. Permanente woonruimte en integratie van statushouders 
 
Als het gaat om crisisopvang is Stein prima in staat om dit te bieden. Wel moet er een beleid op 
worden geschreven en vastgesteld gericht op een adequate werkwijze, goede communicatie, 
beschikbaarheid van budget en een logistiek goed lopende opvang. Hierbij dient ook oog te zijn 
voor  de belangen van burgers en voor de onrust over afkomst en gedrag van de vluchtelingen. 
Het is dan ook aan de ingestelde taskforce om op korte termijn (voor eind februari 2016) te komen 
met  “het draaiboek”  in deze. 
 
In geval van noodopvang lijkt Stein niet te kunnen voorzien . Dit op basis van de minimale 
capaciteitsvraag van het COA naar 300 opvangplekken. Hier zal dan vooralsnog niet op worden 
geanticipeerd tenzij de raad in deze anders besluit cq het COA het beleid in deze verandert en 
een vraag ontstaat naar een veel lager aantal opvangplekken (kleine noodopvang locatie). 
 
Wat betreft het beiden van woonruimte en begeleiding aan statushouders is er door de jaren heen 
wel enige ervaring opgebouwd. Die ervaring is echter maar bij 1 medewerker opgebouwd en 
verankerd en heeft niet de plek in de organisatie die het verdient. Het was tot op heden een 
verwaarloosd aandachtsgebied. Door de huidige ontwikkelingen is het echter ook in Stein een 
onderwerp wat onze volle aandacht nodig heeft.  
Belangrijk is dat er op een open en nieuwe manier naar dit onderwerp gekeken wordt. Een manier 
die getuigd van innovatie. Een manier die verrassend is in plaats van verstarrend. Want de huidige 
ontwikkelingen hebben niet alleen maar zorgelijke kanten maar bieden ook kansen. Kansen om 
bijvoorbeeld in te spelen op het bieden van vestigingsruimte en integratie van gezinnen (met jonge 
kinderen). Gezinnen die gespreid over de dorpen worden gehuisvest in passende woonruimte. 
Woonruimte die wordt gevonden door te kiezen voor een (tijdelijke) toename van woningen in 
plaats van krimp. Woonruimte die geboden wordt zonder dat dit de wrevel van omwonenden 
oproept omdat het gepaard gaat met aandacht voor woonruimte van de eigen burgers. Maar ook 
met aandacht voor een goede communicatie. Aandacht die gegeven kan worden vanuit onze zich 
sterk ontwikkelende DOPsgewijze aanpak. Een aanpak die zo hard nodig is om een goede 
integratie te bevorderen. 
Op deze wijze brengen de nieuwkomers, de statushouders een welkome groei in ons krimpende 
inwoners aantal. De komst van deze mensen kan dan met een goede integratie een verrijking 
brengen van de Steinse cultuur waar men zo trots op is. Maar…….er moet dan wel nu gestart 
worden met het ontwikkelen van een helder en breed gedragen beleid, een onderbouwd 
uitvoeringsplan en een forse update en verbetering van de huidige werkwijze en werkprocessen. 
Ook hierin heeft de ingestelde taskforce een belangrijke rol maar zullen ook de raad en het college 
zich moeten uitspreken. 
 



Samengevat staat Stein voor een uitdaging “om te voorkomen dat het ons overkomt”. Dit door zelf 
proactief te zijn en een voortvarende aanpak te kiezen die verrast en respect oplevert. Een aanpak 
die voorkomt dat we doelgroepen en taakstellingen opgelegd krijgen die ons “niet passen”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Personeel  
 
 
4.1  Organisatie en formatie 
 
De per 1 januari 2016 van toepassing zijnde organisatiestructuur is gebaseerd op de 
goedgekeurde formatie volgens de P-staat in de begroting 2016-2019. Op 1 januari 2016 zal een 
nieuwe organisatiestructuur van kracht zijn volgens onderstaand organigram. 
 
 

 
 
 
 
Uit het personeelsinformatie- en managementsysteem en de salarisadministratie is een schat aan 
informatie te halen als basis voor het HR-beleid. In dit kader zal worden bezien hoe en op welke 
wijze PIMS@ALL modulair kan worden uitgebouwd zodat het management zelf informatie uit het 
systeem kan genereren (MSS: management self service) maar ook de medewerkers (ESS: 
employe self service). Daarnaast zullen de mogelijkheden die YouPP (Your personnelities Portal)  
worden onderzocht om managers dagelijks via een zogenoemd “dashboard” inzicht te geven in de 
laatste stand van zaken rondom hun medewerkers (ziek/herstelmeldingen, re-integratieacties bij 
(landurig) zieke medewerkers, reminders data gesprekken HR-cyclus, verjaardagen etc.). 
 
Flexibele schil 
De personele begroting van de gemeente bestaat uit door de gemeenteraad goedgekeurde 
formatieplaatsen met daaraan gekoppeld een aantal functies.In 2015 zijn nagenoeg alle vacatures 
binnen de door de raad goedgekeurde formatie ingevuld, waardoor de inhuur van tijdelijk 
personeel is teruggedrongen. 
Hierdoor zal de formatiemonitor (die hoofdzakelijk wordt gevoed door niet ingevulde formatie 
(vacatureruimte), incidenteel door B&W/Raad beschikbaar gestelde budgetten en budgetten 
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specifiek bestemd voor inhuur tijdelijk personeel zoals vergoedingen als gevolg van detachering 
van medewerkers bij andere sectoren/externe, ziekengeld etc.) in omvang afnemen. 
 
Om te komen tot een resultaatgerichte organisatie moet de organisatie doorontwikkelen. Daarvoor 
kan het nodig zijn om gedurende een bepaalde periode te kunnen beschikken over tijdelijke 
formatie (de flexibele schil), waarvan de financiële dekking uit de onderuitputting  zal plaatsvinden.  
 
4.2 Nieuw/aangepast instrumentarium P&O  
 
Een onderdeel van het in 2015 in gang gezette Transitietraject betreft de huidige 
(arbeidsvoorwaardelijke) rechtspositieregelingen en het P-instrumentarium (meer) in 
overeenstemming te brengen met de resultaatgerichte organisatie,  waarbinnen het niet meer 
wenselijk is om uitzonderingsregelingen en overgangsbepalingen nog in stand te houden. 
In dit kader worden  alle bestaande (lokale) rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden 
geactualiseerd. Voor deze actualisatie is met de ondernemingsraad een spoorboekje opgesteld. 
Hoofdthema’s zijn: 
 

• HR-cyclus. 
• Gedifferentieerd beloningsbeleid. 
• Integriteitbeleid. 
• Introductiebeleid. 
• Werving- en selectiebeleid. 
• Werktijdenregeling, ADV en verlof. 

 
In het eerste halfjaar 2016 zullen de mogelijkheden worden onderzocht om ook alle lokale 
rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden onder te brengen in het kennissysteem RAP van 
Driessen HRM (thans volledige CARUWO). Hiermee wordt een voor alle managers en 
medewerkers toegankelijk digitaal en actueel personeelshandboek gecreëerd. 
 
4.3  Strategisch opleidingsbeleid 
 
Het doel om opleiden een strategische rol te geven in de organisatie is om opleiden meer effect te 
laten hebben op het functioneren van de medewerkers en op de resultaten van de organisatie. 
Daarmee is opleiden een managementinstrument. In dit kader zal opleiden meer vanuit 
onderstaande principes benaderd dienen te gaan worden: 

• Medewerkers worden ondernemers van hun eigen talent.  Medewerkers hebben behoefte 
aan een omgeving die initiatieven stimuleert en waardeert, ruimte geeft en nieuwe 
uitdagingen biedt. Zo'n medewerker stuurt zichzelf. 

• Werken krijgt steeds meer het karakter van leren, het is gewenst het werk in te richten als 
leeromgeving. Van medewerkers wordt in het werk steeds meer gevraagd om te gaan met  
grote hoeveelheden informatie, deze te combineren en te interpreteren en op  basis 
hiervan te komen tot oplossingen voor vraagstukken die ze in het  dagelijkse werk 
tegenkomen. Werk en leren wordt steeds meer één. 

• De organisatie heeft er belang bij medewerkers de ruimte te geven zich te  ontwikkelen op 
de gebieden waarvoor ze warm lopen.  Blijven leren en ontwikkelen gaat niet onder dwang 
of omdat iemand anders  dat belangrijk vindt. Het lukt je alleen als het een onderwerp 
betreft waar de medewerker warm voor loopt, dat hem/haar boeit en nieuwsgierig maakt.  
De uitdaging is om een omgeving te creëren waarin werken en leren samen  kunnen gaan, 
waarin medewerkers bezig kunnen zijn met vraagstukken die  hen boeien. Zo'n omgeving 
is aantrekkelijk voor medewerkers en stimuleert  hen hun kwaliteiten optimaal te 
ontwikkelen en te benutten. Daarmee  profiteert de organisatie het meest van de 
kwaliteiten van medewerkers. De  cultuurwaarden voor de komende jaren moeten daar 
naadloos op aansluiten. 

 
 
 
 



4.4    Ziekteverzuim en Arbo 
 
In de tweede helft van 2015 is de aanbesteding gestart voor het afsluiten van nieuwe 
raamovereenkomst met een organisatie voor levering van ARBO-dienstverlening (met o.a. inhuur  
bedrijfsarts). Dit is voorzien op 1 april 2016. 
In onderstaand schema zijn de ziekteverzuimpercentages weergegeven van de achterliggende 
jaren. 
 
2011 2012 2013 2014 2015 (t/m september) 
5,06% 5,13% 4,32% 6,39% 6,33% 

 
Het thans van toepassing zijnde verzuimbeleid is gebaseerd op verzuimpreventie en 
verzuimbeperking. 
Er is evenwel niet één manier om ziekteverzuim aan te pakken. Om verzuim effectief terug te 
dringen moet men de verzuimcijfers op een juiste manier interpreteren. Hierdoor kan verzuim in 
verschillende vormen worden ingedeeld, die ieder om een eigen aanpak vragen.  
Met de nieuwe Arbodienst en bedrijfsarts zal in overleg worden getreden om te komen tot een 
verzuimaanpak die gaat leiden tot realisatie van onderstaande (in de meerjarenramingbegroting 
opgenomen) streefcijfers. 
 
2016 2017 2018 2019 
5,0% 4,5% 4,5% 4,5% 

 
4.5    Werkkostenregeling 
 
De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is sedert 
1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, 
verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige 
dienstbetrekking horen.  
Over bedragen die boven de vrije ruimte (het forfait) uitgaan dient  loonbelasting te worden betaald  
in de vorm van een eindheffing (80%). Er zullen nadere richtlijnen worden opgesteld om de 
(inrichting van) de werkkostenregeling jaarlijks/tussentijds te evalueren/bij te stellen. 
 
4.6 Individueel keuze budget (IKB) 
 
Het IKB is een budget in geld dat een medewerker maandelijks kan inzetten voor door hem/haar 
gekozen doelen. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker 
waarmee een stap wordt gemaakt en is daarmee een grote stap in de modernisering  van de 
arbeidsvoorwaarden. Het IKB zal zijn intrede doen met ingang van 1 januari 2017.    
 
In het cao-akkoord 2013-2015 werd afgesproken om per 1 januari 2016 het individueel 
keuzebudget (IKB) in te voeren. Inmiddels is binnen  het LOGA besloten deze invoerings-datum 
te bepalen op 1 januari 2017. 
 
De invoering van het IKB is een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoor-waarden 
van de gemeentelijke sector. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de 
werknemer met meer mogelijkheden voor individueel maatwerk. Het IKB is voor alle gemeenten 
in de basis gelijk, waardoor dit aansluit op de behoefte van werkgevers en werknemers om 
individuele keuzevrijheid vorm te geven binnen centrale kaders.  
In het cao-akkoord is afgesproken om de vakantietoelage, de levenslooptoelage, de 
eindejaarsuitkering en 14,4 bovenwettelijke vakantie-uren in te zetten als bronnen voor het IKB. 
Daarnaast biedt het IKB gemeenten de mogelijkheid om lokale arbeidsvoorwaarden aan het IKB 
toe te voegen.  
 
 
 



5 Financiën  
 
 
5.1 Meerjarenbegroting 
 
De afgelopen jaren hebben landelijk en ook in Stein in het teken van bezuinigingen gestaan. Door 
de economische tegenwind moest het Rijk stevige maatregelen nemen om de financiële 
huishouding niet te laten ontsporen en de gemeenten moesten daaraan noodgedwongen een 
significante en structurele bijdrage leveren. Daarbij helpt, ondanks dat de Rijksbezuinigingen ook 
de komende jaren fors doorgezet worden, dat na een periode van economische recessie nu 
voorzichtige tekenen van economisch herstel te zien zijn. 
 
Algemeen begrotingsbeeld 
 
Meerjarig perspectief. 
Het meerjarig perspectief laat het volgende beeld zien: 
 

 2016 2017 2018 2019 
Begrotingssaldo - € 376.000 +€ 110.000 +€ 376.000 +€ 319.000 

  
Het begrotingssaldo wordt beïnvloed door incidentele baten en lasten. Door het effect van de 
incidentele baten en lasten buiten beschouwing te laten, ontstaat meer inzicht in de structurele 
baten en lasten. Het genormaliseerd resultaat dat hieruit voortvloeit is hieronder weergegeven. 
 

 2016 2017 2018 2019 
 
Saldo van Incidentele baten en 
lasten 

 
 
+€ 456.000 +€   64.000 

 
 
+€   25.000   

 
 
€            0 

 
Genormaliseerd (structureel) 
resultaat  

 
+ € 80.000 

 
+ € 174.000 

 
+ € 401.000 

 
+€ 319.000   

 
 
Coalitieakkoord 
In de raadsvergadering van 16 mei 2014 heeft de gemeenteraad van Stein het coalitieakkoord 
“Besturen met creativiteit, improvisatie en innovatie” van de fracties DOS, CMB en CDA vastge-
steld. In dat coalitieakkoord zijn nieuwe wensen en beleidsvoornemens opgenomen.  
De gemeentelijke financiën staan echter onder druk als gevolg van de rijksbezuinigingen. In de 
financiële paragraaf van het coalitieakkoord werd al rekening gehouden met een aanvullende 
bezuinigingsopgave.  
Als gevolg hiervan is een fasering aangebracht in de uitvoering van het coalitieakkoord. 
Het college staat voor een zorgvuldig financieel beleid. Het is immers van groot belang de financiën 
op orde te houden. 
 
5.2 Planning en control 
 
P&C documenten 
 
Na het coalitieakkoord is de jaarlijkse P&C cyclus bij de gemeente Stein als volgt: 

• Kadernota 
• Begroting 
• Berap I 
• Berap II 
• Jaarrekening 

 
De documenten hebben allemaal een ander doel echter de kritiek van de Raad is hetzelfde: 



• De kwaliteit moet omhoog 
• De kwantiteit moet omlaag 

 
Om dit te bereiken is van belang helder te hebben welk doel de afzonderlijke P&C documenten 
hebben: 
 

• Kadernota: Kaderstellend betreffende de nog op te stellen begroting van komend jaar en 
meerjarig.  

• Begroting: Beleidsmatige doelen, uitvoeringsmaatregelen en financiële budgetten voor het 
komend jaar en meerjarig. Door het vaststellen van de programmabegroting autoriseert de 
gemeenteraad de financiële middelen die zijn verbonden aan de programma’s en de 
algemene dekkingsmiddelen.  

• Berap: Afwijkingenrapportage ten opzichte van vastgestelde begroting.  
• Jaarrekening: Verantwoording door het college over de realisatie in het afgelopen 

boekjaar.  
 
De richtlijn hierin is om het programmaniveau als rapporteringsniveau te hanteren aangezien de 
documenten naar de Raad gaan. Zodra op een lager niveau wordt gerapporteerd dan ontstaat het 
risico dat rapportages verzanden in details. 
 
De P&C documenten zijn in 2015 reeds verbeterd;  om ze echter verder te verbeteren dient het 
proces hieromtrent te worden verbeterd. 
 
P&C proces 
 
Het P&C proces, betreffende het tot stand komen van de P&C documenten, is momenteel een 
zeer omvangrijk proces dat veel beslag legt op de medewerkers. De tijd van aanvang tot 
vaststellen door de Raad is te lang waardoor de gerapporteerde informatie niet actueel/tijdig is. 
Tijdigheid is een kwaliteitscriteria van informatie. 
 
In de organisatie wordt in samenwerking met Rijnconsult het lean en mean procesgericht werken 
opgepakt. Het P&C proces is een van de eerste drie processen dat hierin wordt aangepakt. 
 
Het interne doel is duidelijk: 

• Lagere kwantiteit 
• Hogere kwaliteit 
• Lagere doorlooptijd 
• Minder werkzaamheden 

 
Het proces is eind 2015 met Rijnconsult gestart, het is echter geen incidenteel maar een structureel 
proces. De concerncontroller, de teamleider financiën en de financieel consulenten blijven dit 
proces bewaken en waar nodig wordt bijgestuurd. 
 
5.3 Bezuinigingen 
 
Momenteel, maar ook de komende jaren, komen nieuwe taken op de gemeente Stein af. De 
gemeente moet deze taken met minder geld uitvoeren. Met name de decentralisaties van de 
jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet brengen risico ́s mee voor de gemeente. Dit heeft 
uiteindelijk geleid tot bezuinigingen. Deze bezuinigingen gelden als taakstellende opgave voor de 
komende jaren. Het positieve meerjarenresultaat zoals genoemd in paragraaf 5.2 kan alleen 
worden behaald als de bezuinigingen worden gerealiseerd. Bij bezuinigingen is het van belang dat 
er duidelijke keuzes worden gemaakt. Beleid moet goed worden ontwikkeld en uitgevoerd. Over 
dat beleid moet tijdig verantwoording worden afgelegd. 

De gemeenteraad speelt hierin een centrale rol en zal in positie gebracht worden om zijn rol te 
vervullen. Fundamenteel hierin is het voeren van een (kern)takendiscussie en mogelijkheden tot 
samenwerking. Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. 



 
Het totaaloverzicht aan bezuinigingen bedraagt: 
 

 2016 2017 2018 2019 
 
Gerealiseerde bezuinigingen 

 
 

€  3.434.200 €  3.560.400 

 
 

€ 3.560.400 

 
 

€ 3.560.400 
 
Ongerealiseerde bezuinigingen 

 
€     456.000 

 
€  1.207.000 

 
€ 1.687.000 

 
€ 1.687.000 

 
Totaal €  3.890.200  €  4.767.400 € 5.247.400 € 5.247.400 

 
De komende jaren dient de gemeente Stein zich eveneens te focussen op de ongerealiseerde 
bezuinigingen. Deze bezuinigingen dienen te worden gerealiseerd om de sluitende 
exploitatierekening te behalen. 
 
De ongerealiseerde bezuinigingen betreffen: 
 

Ongerealiseerde bezuinigingen 2016 2017 2018 2019 
Professionele instellingen  €   50.000 €   50.000 €    50.000 €   50.000 
PIW  €   50.000 €    50.000 €   50.000 
Openbare bibliotheken   €  150.000 € 150.000 
Vervoer bewegingsonderwijs €   15.000 €   15.000 €    15.000 €   15.000 
Bewegingsonderwijs €   16.000 €   96.000 €    96.000 €   96.000 
Beheer woonwagenlocaties €   25.000 €   25.000 €    25.000 €   25.000 
Inkoop € 150.000 € 200.000 €  200.000 € 200.000 
Formatie en bedrijfsvoering € 180.000 € 451.000 €  451.000 € 451.000 
Stopzetten vergoeding 
excessieve kosten woon-
wagens 

€   20.000 €   20.000 €    20.000 €   20.000 

Onderuitputting WMO/Soc. 
Domein 

  €  300.000 € 300.000 

Verlaging additionele bijdrage 
Vixia 

 € 200.000 €  200.000 € 200.000 

Verlaging exploitatietekort 
Steinerbos 

 € 100.000 €  100.000 € 100.000 

Minimabeleid   €    20.000 €   20.000 
Schuldhulpverlening   €    10.000 €   10.000 
 
Totaal € 456.000 

 
 € 1.207.000 

 
€ 1.687.000 

 
€ 1.687.000 

 
 
5.4 Invoering vennootschapsbelasting 2016 
 
Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (vpb) gaan betalen 
over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. 
 
Al twintig jaar klaagt het bedrijfsleven erover oneerlijke concurrentie te ondervinden van 
bedrijfsmatige, commercieel getinte activiteiten van onder andere gemeenten. Private 
ondernemingen moeten wel vennootschapsbelasting betalen, publieke ondernemingen niet. De 
invoering van belastingplicht voor overheidsondernemingen, zoals verwoord in het 
conceptwetsvoorstel van het kabinet, moet die mogelijke concurrentieverstoringen uit de weg 
ruimen.  
 
De Vpb is complex. Voor alle activiteiten van de gemeente zal bepaald moeten worden of deze 
activiteiten al dan niet Vpb-plichtig zijn. Voor de Vpb-plichtige activiteiten zal vervolgens een 



(sub)administratie ingericht moeten worden met per 1 januari 2016 een openingsbalans, teneinde 
te komen tot juiste aangiftes Vpb vanaf 1 januari 2017. Het spreekt voor zich dat opleiding voor 
een aantal medewerkers in onze organisatie noodzakelijk is. 
 
De doelstelling van de wet is drieledig: 
1. Het opheffen van concurrentieverstoring tussen overheidsondernemingen en marktpartijen. 
2. Het creëren van een gelijk speelveld tussen markt en overheid. 
3. Het voldoen aan EU-regels voor het verlenen van staatssteun. 
 
De strekking van de wet is dat de overheidsonderneming in beginsel Vpb-plichtig wordt. Een 
overheidslichaam kan meerdere ondernemingen hebben. Dit wordt getoetst aan de hand van het 
materiele ondernemingsbegrip: 

• Is er sprake van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid? 
• Is er deelname aan het economisch verkeer? 
• is er sprake van een winstoogmerk of –verwachting? 
• is er sprake concurrentie met de markt? 

 
Met dit als uitgangspunt zal er eerst een overzicht gemaakt worden, waarin activiteiten zijn opgeno-
men die in beginsel kwalificeren als Vpb-plichtig. Daarna zullen de mogelijke vrijstellingen (voor 
interne activiteiten, voor overheidstaken, voor samenwerkingsverbanden en voor specifieke taken) 
in kaart gebracht worden. Ook zal er nog getoetst worden in hoeverre er nog sprake kan zijn van 
“administratieve” vrijstellingen. Dit betreft situaties waarbij; 

• de publiekrechtelijke rechtspersoon voor minimaal 90% vrijgestelde activiteiten verrich;t en 
• de met de niet vrijgestelde activiteiten behaalde fiscale jaarwinst niet meer dan € 15.000 

bedraagt. 
 
Voor de bepaling van de fiscale winst gelden andere verslagleggingsvoorschriften dan voor de 
“commerciële”. Dit leidt er toe dat er vanaf 2016 feitelijk 2 jaarrekeningen opgesteld moeten 
worden: een reguliere en een fiscale voor de bepaling van de Vpb. Ook wijken de fiscale verslag-
leggingsvereisten op fundamentele punten af van de voorschriften van het Besluit Begroting 
en Verantwoording (BBV). 
 
5.5 Bezuinigingen in verband met ontwikkelingen gemeentefonds 
 
De ontwikkelingen van het gemeentefonds worden voor een belangrijk deel bepaald door de 
ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (‘samen de trap op, samen 
de trap af’) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene 
uitkering. De jaarlijkse toe- of afname van de algemene uitkering, voortvloeiend uit de 
normeringssystematiek, wordt het accres genoemd. Was er in het verleden nog sprake van hoge 
accressen, de accressen van de afgelopen en komende jaren zijn minder rooskleurig. 
 
Daarnaast hebben er fikse kortingen plaatsgevonden op het gemeentefonds o.a.: 
• korting op het budget onderwijshuisvesting (€ 300.000) vanaf 2015 
• het behoud van het BTW-compensatiefonds heeft geresulteerd tot een structurele korting  

(€ 350.000)  
• de beoogde opschaling van gemeenten die tot schaalvoordelen moet leiden (2015: € 70.000 

2016: € 140.000 2017: € 210.000 2018: € 280.000 jaarlijks 2019: € 350.000 jaarlijks oplopend 
met € 70.000).  
 

Tenslotte heeft er in 2015 een groot onderhoud gemeentefonds plaatsgevonden. De effecten 
hiervan zijn vertaald in de begroting 2016 en zijn voor Stein relatief gering. Wel is er voortdurend 
sprake van herijkingen en bijstellingen van verdeelmodellen. Bijvoorbeeld bij de decentralisaties 
sociaal domein. Waarbij er in 2015 nog sprake was van een objectief verdeelmodel, is er vanaf 
2016 sprake van een subjectief verdeelmodel. Hetgeen vooral op het gebied van jeugdzorg heeft 
geresulteerd in een aanzienlijke verlaging van het gemeentefonds (€ 0,5 miljoen). 
 



Bovengenoemde ontwikkelingen resulteren in een daling van inkomsten. Dit noopt voortdurend tot 
bijstellingen van beleid/bezuinigingen.  
 
5.6    Vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
 
De voorgenomen wijzigingen in het BBV hebben als rode draad een versterking van de horizontale 
sturing door de raad. Het doel is meer transparantie van het besluitvormingsproces rond begroting 
en verantwoording en daarmee een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden bij het 
besluitvormingsproces. Voor alle betrokkenen beschikbare en hanteerbare informatie over zowel 
de beoogde als gerealiseerde beleidsresultaten en daarnaast een versterkt inzicht in de financiële 
positie van de gemeente – nu en op termijn – staan centraal in de voorliggende vernieuwing van 
het BBV. 
De voorstellen richten zich op de uitvoeringsinformatie, beleidsindicatoren, financiële kengetallen, 
informatie over verbonden partijen en een aantal meer technische onderwerpen.  
Naar verwachting zal in het najaar van 2015 een concept wijzigingsbesluit van het BBV ter 
consultatie worden aangeboden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.Koersbepaling 
 
De ontwikkelingen zoals geschetst in hoofdstuk 3, zijn mede koersbepalend voor de bedrijfs-
voering en ontwikkelingsrichting van de organisatie. Gelet op het feit dat van lang niet alle 
ontwikkelingen te voorspellen is hoe ze uiteindelijk zullen verlopen en wat hun impact op de 
bedrijfsvoering zal zijn, zal in dit hoofdstuk op hoofdlijnen de koers voor in het bijzonder 2016 
worden aangegeven. In het laatste kwartaal van 2016 wordt bezien of ontwikkelingen moeten 
leiden tot bijstelling van de ingeslagen koers danwel dat er elementen aan worden toegevoegd. 
 
Transitie 
Wij richten ons op het verder op orde brengen van de ambtelijke organisatie. In 2016 ligt het accent 
op: 

• het borgen van de nieuwe organisatiecultuur, zowel  op management- als op 
medewerkersniveau; 

• het moderniseren van het middeleninstrumentarium; 
• het beschrijven en formaliseren van de hoofdprocessen in de nieuwe organisatie. 

 
Overheidssturing in ontwikkeling 
Binnen de ambtelijke organisatie starten wij de discussie over de veranderende rol van de (lokale) 
overheid en de gevolgen die dat kan hebben voor de organisatie en het gedrag van de 
medewerkers. Een voortdurende communicatie over dit thema - en over de raakvlakken die een 
en ander heeft met partners in de samenleving - is van groot belang om steeds flexibel te kunnen 
reageren op veranderde inzichten en opvattingen 
 
Kerntaken 
Wij participeren actief in de door de gemeenteraad geïnitieerde kerntakendiscussie. Wij zien onze 
rol vooral in het beeld brengen van onze taken, het benoemen van de kerntaken daarbij en het 
beschrijven van de consequenties als taken komen te vervallen of worden overgelaten aan andere 
partners in de samenleving. 
 
Samenwerken 
Wij dragen alle bouwstenen aan voor een raadsdiscussie over mogelijkheden tot samenwerking 
met andere gemeenten in de omgeving van Stein. Het beschrijven van de consequenties van 
samenwerkingsmodellen zien wij als onze voornaamste taak. 
 
Transformatie 3D’s 
Door de transitie binnen het sociaal domein zijn er taken aan het gemeentelijk takenpakket 
toegevoegd, zoals toegang, beoordeling van de inzet van hulp en ondersteuning, financiën en 
verantwoording. Wij zorgen er voor dat deze nieuwe taken goed in de bedrijfsvoering van de 
gemeente Stein landen met als resultaat een solide en betrouwbare werkwijze waarbij de 
uitvoering effectief, efficiënt en samenhangend wordt ondersteund. 
 
Opbouw van het Steins Werkbedrijf i.o. 
De fasegewijze opbouw van het Steins Werkbedrijf krijgt vorm langs de weg van een projectmatige 
aanpak. Er wordt een bedrijfsplan opgesteld en er wordt verkend of naast de openbare ruimte ook 
de uitvoerende taken van accommodatiebeheer en het re-integratieteam van de afdeling Werk & 
Inkomen (mensontwikkeling) onderdeel kunnen uitmaken van het Steins Werkbedrijf. 
 
Omgevingswet 
Wij bereiden de organisatie en de betrokken medewerkers terdege voor op de invoering van de 
Omgevingswet (naar verwachting 1-1-2018). Wij werken in die voorbereiding samen met de 
gemeenten van de Westelijke Mijnstreek. 
 
Wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) 
Het wetsvoorstel VTH zal op zijn vroegst op 1 juli 2016 van kracht worden. Vanuit deze wet worden 
regels gesteld voor de kwaliteit van de uitvoering en de handhaving van het omgevingsrecht. De 



eisen die de nog op te stellen verordening aan de gemeente- en provinciebesturen stelt berusten 
op de kwaliteitscriteria 2.1. Wij gaan aan de slag om bedoelde kwaliteitscriteria tijdig in de 
gemeentelijke organisatie te borgen. 
 
Private Kwaliteitsborging (PKB) 
Naar verwachting wordt de Wet Kwaliteitsborging op 1 januari 2017 van kracht. Wij brengen tijdig 
de consequenties in beeld die deze Wet heeft voor de gemeentelijke taken op het terrein van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving en nemen  maatregelen om de gevolgen van deze 
Wet te implementeren in onze organisatie. 
 
Verbonden partijen 
Wij geven vorm aan de samenwerkingsrelatie met alle 11 verbonden partijen. Sturing heeft plaats 
langs de weg van een zogeheten Dienstverleningsovereenkomst en op relatieniveau geven wij 
vorm en inhoud aan Accountmanagement. Daartoe stellen wij een projectgroep in die de 
bestaande relaties gaat toetsen op de aanwezigheid van beleids- en prestatieafspraken en op het 
al dan niet benoemd zijn van financiële risico’s. Het is de bedoeling tot standaardisatie te komen. 
 
Krimp 
Wij participeren in de door de gemeenteraad in gang gebrachte discussie over de gevolgen van 
krimp. Wij hanteren daarbij de strategische visie als vertrekpunt en dan met name de vijf 
kernwaarden uit die visie (welke als kompas kunnen dienen). 
 
Basistaak DVC (dienstverlening centraal) 
Wij geven uitvoering aan het deelproject “ontwikkeling dienstverlening”. Onderdeel van dit  project 
is het verbeteren van de telefonie in combinatie met de vervanging van de hardware en het 
uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek. 
 
Informatievoorziening en automatisering 
Na een succesvolle migratie van de ICT eind 2015 zal in 2016 vorm worden gegeven aan de 
inrichting en uitrol van de beheer-organisatie ICT. Dit als onderdeel van de inrichting van het team 
informatie voorziening. Belangrijke opgaven in dit traject zijn onder andere een professionelere 
dienstverlening naar de in- en externe klant, voeren van regie op de DVO’s gesloten met 
leveranciers, ondersteuning van de organisatie ontwikkeling door onder andere de implementatie 
van CYOD en ondersteuning aan het deelproject verbeteren dienstverlening (o.a. nieuw telefonie). 
 
Informatiebeveiliging 
Wij evalueren het vigerende informatie beveiligingsbeleid en actualiseren dit waar nodig. 
Belangrijkste opgave is de inbedding van informatiebeveiliging binnen alle gemeentelijke 
werkprocessen. Daarnaast krijgt ook het aspect houding en gedrag aandacht bij de inbedding van 
het beleid in de organisatie. Hierbij wordt een relatie gelegd naar het nog te ontwikkelen P&O-
instrumentarium. 
 
Openbare orde en veiligheid 
Wij voeren op een integrale wijze het normalisatieproces op woonwagenlocaties uit, waarin iedere 
afdeling binnen de gemeente Stein haar taken, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
ten aanzien van de woonwagenlocaties kent en oppakt. Vanwege de breedte van de problematiek 
blijven wij aansturen op ook provinciale betrokkenheid. 
 
Vluchtelingenproblematiek 
Wij ontwikkelen beleid, uitvoeringsplannen en richten daarop de processen in waar het gaat  de 
onderbrenging van asielzoekers en statushouders. De vraag richt zich op crisisopvang voor 
vluchtelingen, noodopvang voor asielzoekers en permanente woonruimte en integratie van 
statushouders. 
 
Personeel 
Wij volgen het met de ondernemingsraad afgesproken spoorboekje voor de modernisering van het 
P&O-beleid. Hoofdthema’s zijn: 



• HR-cyclus. 
• Gedifferentieerd belonen. 
• Integriteitsbeleid. 
• Introductiebeleid. 
• Werktijdenregeling, ADV en verlof. 

 
Wij geven uitvoering aan het strategisch opleidingsbeleid. Opleidingen beogen meer dan voorheen 
effect te hebben op het functioneren van de medewerkers en op de resultaten van de organisatie. 
 
Wij ontwikkelen een verzuimaanpak die gaat leiden tot realisatie van onderstaande streefcijfers: 
  
2016 2017 2018 2019 
5,0% 4,5% 4,5% 4,5% 

 
Financiën 
  
Meerjarenbegroting 
De doelstelling is een structureel sluitende meerjarenbegroting.  
In 2016 zullen wij een kerntakendiscussie met de Raad houden. De (kern-) takendiscussie dient 
te leiden tot een herprioritering van taken zodat het ambitieniveau in overeenstemming wordt 
gebracht met de financiële middelen. 
Bij nieuwe ontwikkelingen in volgende jaren zullen wij opnieuw de discussie met de Raad en 
Bestuur aangaan om de financiën op orde te houden. 
 
Planning en control 
Eind 2015 zijn wij gestart met het Lean & Mean inrichten van het P&C proces. Dit proces wordt in 
2016 gecontinueerd en geïmplementeerd. Dit dient er mede toe te leiden dat de P&C 
documenten in kwaliteit toenemen en in kwantiteit afnemen. 
Ons proces om tot een P&C document te komen duurt nu nog circa 6 maanden. De doelstelling 
is om dit proces in 2016 gestaagd terug te brengen. De uiteindelijke doorlooptijd van dit proces 
wordt beoogd op 3 maanden. 
 
Bezuinigingen 
Eind 2015 hebben wij een plan van aanpak opgesteld om de ongerealiseerde bezuinigingen te 
realiseren.  
In 2016 zullen wij het plan van aanpak voor de ongerealiseerde bezuinigingen meerjarig volgen.  
Als blijkt dat (meerjarige) ongerealiseerde bezuinigingen niet worden behaald, zullen wij hiervoor 
alternatieven aandragen. 
 
Vennootschapsbelasting 
In december 2015 ontvangen wij de uitkomsten van de impact van invoering van de 
vennootschapsbelasting bij gemeenten op de gemeente Stein van de fiscalisten van BDO. 
Op basis van deze uitkomsten zullen wij in 2016 maatregelen doorvoeren om te anticiperen op 
de impact van de invoering van deze wetswijziging. 
 
Bezuiniging in verband met ontwikkelingen gemeentefonds 
In 2016 zullen wij de ontwikkelingen in het gemeentefonds volgtijdelijk blijven volgen.  
Als gevolg hiervan zullen maatregelen worden getroffen die leiden tot bijstellingen in beleid en 
bezuinigingen. 
 
Vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
Wij gaan de ontwikkelingen omtrent de vernieuwing van het BBV volgen en zodra wijzigingen 
definitief worden, zullen wij deze implementeren. Eventuele financiële gevolgen van deze 
vernieuwing, worden in kaart gebracht en bij het eerst volgend P&C document gerapporteerd 
aan de Raad. 
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