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Vraag Antwoord

Doorontwikkeling buitendienst; Kan het college aangeven wat de uitkomsten zijn 
geweest van de verkennende fase van het onderzoek naar de 
toekomstbestendigheid van de buitendienst?

Er is inzicht in de uitgangssituatie (“waar staat de buitendienst nu?) door het vullen 
van een rekentool IBOR (nul-situatie in beeld) en de contouren voor de 
doorontwikkeling naar een toekomstbestendige buitendienst zijn in concept fase 
gereed door interviews onder inwoners, directie, organisatie en college. Alle 
interviews zijn geanalyseerd en de rode lijnen zijn eruit gehaald. 
Deze uitkomsten schetsen een mogelijk beeld voor de doorontwikkeling naar een 
toekomstbestendige buitendienst, maar keuzes zijn nog niet gemaakt.
Zie verder voor meer detail de laatste voortgangsrapportage van dit project dat voor 
de zomer bij de ingekomen stukken is gestuurd.

Kan het college aangeven waarom er een businesscase gemaakt wordt voor het 
wijzigen van de beeldkwaliteit B/C naar C? Deze wijziging is volgens geheel niet 
aan de orde. 

Om de beeldkwaliteit van de openbare ruimte aan te passen van B/C naar C dient de 
inrichting van de openbare ruimte aangepast te worden. In hoeverre de investering 
hiervoor opweegt tegen het te behalen structurele financiële voordeel is niet duidelijk. 
Het is wenselijk vanuit inzicht in efficiency op de langere termijn om hier meer beeld 
van te krijgen ten behoeve van keuzes in de doorontwikkeling. 

Organisatieontwikkeling; het college heeft uitgelegd waarom deze post op pm 
staat. Is het niet verstandiger om deze post op te nemen in de risicoparagraaf 
gelijk aan b.v. herijking gemeentefonds? De post blijft dan in beeld. 

Het toevoegen aan de risicoparagraaf zou normaliter inderdaad passend zijn. Gekozen 
is vanuit efficiëntie om bij dit Tweede Herstelplan geen nieuwe risicoparagraaf toe te 
voegen.

KCC; is er geen overlap met de bezuiniging bij voorstel 24 en 25. Is de bezuiniging 
hiermee niet te hoog ingeschat? 

Het betreft 2 verschillende voorstellen en de inzet van personeel is daarbij ook 
verschillend. 

Inhuur Amfors; wordt deze post meegenomen in de business case 
Doorontwikkeling buitendienst? 

De bijzondere positie die het vakteam buitendienst in de organisatie heeft en het feit 
dat een groot deel van dit team bestaat uit externe (RWA) medewerkers die de nodige 
begeleiding nodig hebben, vraagt om extra aandacht voor de ondersteuning en 
begeleiding van dit team. In overleg met de vaste medewerkers van dit basisteam 
wordt in de doorontwikkeling gekeken wat er nodig is om dit team zo goed mogelijk te 
faciliteren ten behoeve van keuzes in de doorontwikkeling. Daar wordt ook de inzet 
van Amfors bij betrokken.


