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1 Aanleiding en context 
 
Het vraagstuk met betrekking tot de omvang van de personeelsformatie is in Stichtse Vecht doorlopend actueel en 
komt zo nu en dan extra in de belangstelling. Bij de Algemene beschouwingen van de Programmabegroting 2017, 
op 8 november 2016, is om een onderzoek herijking van het ambtelijk apparaat gevraagd. Over het ambtelijk 
apparaat werd het volgende opgemerkt (citaat): 
 
“Wij zien dat ons ambtelijk apparaat op de toppen van hun kunnen werken en top prestaties levert. Zij verdienen 
een groot compliment. Er is de laatste jaren veel bezuinigd op ons ambtelijk apparaat en Stichtse Vecht heeft maar 
een hele kleine harde kern. Wij vragen ons hardop af of hierop wellicht niet teveel bezuinigd is. Nu komt ook nog de 
Omgevingswet op ons af en deze vraagt een andere manier van werken en levert andere vormen van uitvoering 
van taken op. Wij zien dit als een mooie mogelijkheid om ook eens goed te kijken naar een eventuele herijking 
binnen het ambtelijk apparaat. De noodzaak om hierin te investeren om de kwaliteit te waarborgen en wellicht de 
mogelijkheden om nieuwe keuzes te maken. Gevraagd werd om de toezegging onderzoek te verrichten, zowel 
binnen als buiten de financiële mogelijkheden, en de uitkomst daarvan terug te koppelen naar de raad”. 
 
Het college zegt toe het onderzoek herijking ambtelijk apparaat uit te voeren met als toelichting: De kwaliteit van 
het ambtelijk apparaat is best goed. De werkdruk voor de ambtelijke organisatie begint wel heel groot te worden. 
Het gaat er om de balans te maken tussen wat we geacht worden te doen als bestuur, als raad en welke capaciteit 
we daar tegenover stellen om te zorgen dat de kwaliteit van dat werk, ondanks werkdruk goed blijft, maar ook dat 
de werkdruk wat afgenomen kan worden. 
 
Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd op basis van het op 13 maart 2017 in het portefeuillehouderoverleg HRM 
besproken onderzoeksplan. Op grond hiervan zijn interviews met het management van de gemeente gehouden om 
het gevraagde inzicht te verkrijgen. Een belangrijk uitgangspunt voor het college was hierbij dat de resultaten van het 
onderzoek gelijktijdig met de Voorjaarsnota 2017 beschikbaar zouden zijn. Hierdoor stellen wij de raad in staat om de 
financiële gevolgen van deze nota mee te nemen bij de (meerjaren) Programmabegroting 2018, waarin de nadere 
uitwerking van de Voorjaarsnota plaatsvindt. 
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2 Probleemstelling en methodiek  
 
2.1 Probleemstelling  
 
De probleemstelling, uitgesproken bij de Algemene beschouwingen in november 2016, wordt als volgt gedefinieerd: 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Methodiek  
 
Om de vragen te beantwoorden zijn gesprekken gevoerd met alle teamleiders, programmamanagers en 
performance-/ verandermanagers.  De hoofdvraag is daarbij verdeeld in een aantal deelvragen met als onderwerp: 

a. de uit te voeren taken 
b. beschikbare formatie 
c. eventuele risico’s 
d. mogelijke oplossingen 
e. nieuwe ontwikkelingen en verwachte formatieve consequenties.  

 
Naast de informatie uit de gesprekken is informatie verkregen uit de Programmabegroting 2017 van de gemeente 
Stichtse Vecht en de teamopdrachten van de teams. Om de formatieomvang van Stichtse Vecht te positioneren is 
de formatie afgezet tegen landelijke gegevens uit de Personeelsmonitor 2015 van het A+O fonds (d.d. mei 2016), 
alsmede tegen formatiegegevens van een groep vergelijkingsgemeenten op basis van de begrotingen 2017. De 
groep van vergelijkingsgemeenten is gebaseerd op criteria die het Ministerie van BZK hanteert bij het opstellen van 
de landelijke begrotingsanalyses van gemeenten. Dit betreft criteria op basis van sociale structuur centrumfunctie 
en (zo mogelijk) vergelijkbare inwoneraantallen. 
 
De gesprekken hebben geleid tot een nader inzicht in de toereikendheid van de formatie, nieuwe ontwikkelingen en 
de wijze waarop teams inspelen op deze ontwikkelingen, eventueel onder aangeven van waar versterking van de 
formatie nodig is om: 

- alle ambities nu of op de langere termijn te realiseren; 
- in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en 
- de organisatie toekomstbestendiger te maken. 

 
 
2.3 Afbakening onderzoek 
 
Het onderzoek heeft betrekking op de formatie in relatie tot de taken van de gemeente Stichtse Vecht. 
Van het onderzoek zijn derhalve uitgesloten: 
• knelpunten die samenhangen met bezetting, zoals disfunctioneren, (langdurig) ziekteverzuim en 

ontwikkelingstrajecten; 
• de conclusies en acties die voortvloeien uit de in 2016 uitgevoerde strategische personeelsanalyse (spa); 
• door medewerkers ervaren werkdruk; 
• inhuur van extern personeel; 
• de hoogte van de overhead; 
• wel of niet een regiegemeente en/of werkzaamheden onderbrengen bij verbonden partijen. 
 
  

Is de formatie wel toereikend om de huidige taakuitvoering te kunnen continueren, is er niet teveel op 
bezuinigd waardoor we risico’s lopen, welke nieuwe ontwikkelingen komen op de gemeente af, wat zijn 
hiervan de gevolgen en is het nodig om de formatie aan te passen aan de nieuwe omstandigheden? 
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3 Bevindingen 
 
De formatie van gemeente Stichtse Vecht telt per 1 januari 2017 366,91 fte. Hiermee zijn we over het algemeen 
goed in staat om de taken die we nu doen uit te voeren. Echter, het is met deze formatie in een aantal teams lastig 
om de continuïteit te waarborgen. Dat brengt risico’s met zich mee. Daarnaast krijgen we te maken met nieuwe 
ontwikkelingen die een extra beslag leggen op de bestaande capaciteit en die nog nergens belegd zijn. Een 
voorbeeld is de krappe bezetting op ruimtelijke ontwikkeling en handhaving. Medewerkers grijpen wel in als er grote 
dingen misgaan, maar hebben niet de ruimte om na het ingrijpen een vinger aan de pols te houden om te 
voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet of zich zelfs uitbreidt. We hebben voorbeelden gezien waarbij 
activiteiten die strijdig zijn met het bestemmingsplan na handhaving langzaam weer terugkeren. Hierbij zien we ook 
verbindingen met criminele activiteiten. Nu regionaal de nadruk is komen te liggen op bestrijding van 
ondermijnende criminaliteit kan Stichtse Vecht hierin niet achterblijven. Het zou kunnen leiden tot een verplaatsing 
van criminaliteit naar onze gemeente. 
 
Voor alle teams geldt dat een significante taakvermindering niet tot de mogelijkheden behoort. In het algemeen 
wordt aangegeven dat er uitsluitend wettelijke taken of door het bestuur vastgestelde taken worden uitgevoerd. 
Uiteraard zijn er wel mogelijkheden voor toekomstige besparingen (bijvoorbeeld door verregaand digitaliseren en 
informatiseren, deregulering en het aan de markt overlaten van werkzaamheden), maar daarvoor is nader 
onderzoek nodig. Innovatie vergt immers ook investeringen. 
    
Van de huidige 19 teams geven 6 teams werkend aan 4 begrotingprogramma’s aan dat zij enerzijds te maken 
hebben met knelpunten in de dagelijkse werkzaamheden en anderzijds geen mogelijkheden zien om de 
uitgesproken ambities voor de toekomst te kunnen realiseren. Het gaat hier om de teams Informatie & 
Automatisering (I&A), Facilitaire zaken, Openbare Orde & Veiligheid (OOV), Omgevingskwaliteit, Ruimtelijke 
Ontwikkeling (RO) en Economische zaken. Voor het begrotingsprogramma Sociaal zijn door de raad recentelijk 
extra middelen beschikbaar gesteld om de teams te versterken. 
 
Om de dienstverlening op het afgesproken niveau uit te voeren is voor de teams Centrale dienstverlening en 
Burgerzaken uitbreiding in de Voorjaarsnota 2017 meegenomen. Voor Centrale dienstverlening (TIC) is de formatie 
ontoereikend, omdat ondanks we meer manieren bieden waarop inwoners en ondernemers contact met ons 
kunnen opnemen, zoals Whatsapp, Twitter en Facebook, het aantal inkomende telefoongesprekken via de diverse 
lijnen toeneemt. Voor Burgerzaken geldt dat de aangekondigde overdracht van taken naar de Rijksdienst voor het 
wegverkeer (RDW) met 2 jaar is uitgesteld. Op de overdracht van deze taak is door het team voorgesorteerd. Op 
grond van de besluitvorming strategische heroverweging (PUSH) is op formatie bezuinigd. Uitstel van 
de taakoverdracht kon op dat moment niet worden voorzien. Totdat de RDW de uitgifte van rijbewijzen 
daadwerkelijk overneemt, is formatie-uitbreiding nodig. 
 
Een analyse van de risico’s en de ontwikkelingen waar elk team mee te maken heeft, vindt u in hoofdstuk 4. 
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4 Analyse 
 
De omvang van de formatie van gemeente Stichtse Vecht hangt samen met de doelen/ambities en het takenpakket 
van de gemeente, vastgelegd in de programmabegroting. Het takenpakket wordt enerzijds bepaald door de vraag van 
inwoners, instellingen en bedrijven uit de gemeente. Anderzijds is sprake van wettelijke taken die de gemeente (in 
sommige gevallen namens de rijksoverheid) verplicht is uit te voeren, al dan niet met een zekere mate van 
beleidsvrijheid. Het aandeel aan wettelijke taken bedraagt ruwweg zo’n 75% van alle taken en werkzaamheden die de 
gemeente uitvoert. Het takenpakket ligt daardoor voor het grootste deel vast, wat het lastig maakt op korte termijn 
aanpassingen door te voeren. Het takenpakket is verder afhankelijk van de wensen c.q. ambities van de 
gemeenteraad. 
 
Omdat de financiële mogelijkheden beperkt zijn, hebben we een analyse gemaakt van de risico’s en de nieuwe 
ontwikkelingen. Ook is onderzocht of eventueel op andere wijze een oplossing kon worden gevonden. 
Daarbij is als uitgangspunt genomen de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening die de gemeente levert, 
alsmede ontwikkelingen die zich daarin voordoen. Ook is gekeken naar daarmee samenhangende aspecten en 
verbetermogelijkheden in de bedrijfsvoering zoals verdere digitalisering en automatisering om de organisatie meer 
toekomstbestendig te maken. 
 
Bij de afweging is dus het primaire proces als basis gehanteerd. Gelet op de onderzoeksvraag is geen relatie gelegd 
tussen het primaire proces en de omvang aan ondersteuning die het primaire proces vraagt (de zogeheten overhead). 
Om een uitspraak te kunnen doen over een adequate omvang van de overhead is eerst een beeld nodig van de 
benodigde formatie-omvang voor het primaire proces. Die omvang bepaalt de vraag naar interne dienstverlening en 
is daarmee de belangrijkste factor voor de omvang van de overheadfuncties. De uitkomst van dit onderzoek levert 
daar de input voor. 
 
 
4.1 Analyse bevindingen interviews 
 
Programma 1 Bestuur, onderdeel bedrijfsvoering 
Informatie & Automatisering (I&A) 
Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is het team I&A. Bij dit team is op onderdelen (DMS-Decos, BAG, 
BGT, GIS beheer en Geo-informatie) de bezetting smal. Ondanks dat het team de bestaande dienstverlening aankan, 
levert  het gebrek aan formatie voor innovatie, digitalisering en automatisering op korte termijn risico’s op voor de 
bedrijfsvoering. Het digitaal werken neemt toe waardoor het combineren en verbinden van de data met andere 
applicaties en netwerken (keteninformatie) groeit. Een versterking van het koppelingenmanagement zorgt er onder 
meer voor dat het papieren archief kan worden afgebouwd. Dat is noodzakelijk, om te voorkomen dat uitbreiding van 
dure fysieke archiefruimtes noodzakelijk wordt. Daarnaast betekent dat een aanzienlijke verbetering in de 
dienstverlening, zowel intern als extern.  
 

Om de geschetste risico’s voor de dienstverlening en de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering te voorkomen is het 
raadzaam om de formatie met tenminste 3,0 fte (schaal 9/10) uit te breiden. Daarnaast wordt door innovatie, 
informatisering en digitalisering een toenemend beroep op I&A gedaan. De beschreven risico’s op dit gebied zijn te 
beheersen door voor de duur van twee jaar 0,5 fte extra formatieruimte architectuur (schaal 11) toe te staan. 
 
Facilitaire zaken 
Gegevensbeheer: Als gevolg van aanwijzingen van de provincie in het kader van het Inter Bestuurlijk Toezicht die zijn 
vastgelegd in het archiefinspectierapport, is de omslag van de huidige hybride situatie naar volledig digitaal werken 
onontkoombaar. Om aan deze aanwijzingen te voldoen is een uitbreiding van de formatie archivering en digitalisering 
gewenst van structureel 0,5 fte (schaal 8) en incidenteel 0,5 fte (schaal 10) in 2018. 
Servicebalie: Gelet op het intensieve gebruik van gebouw en infrastructuur is het uitbreiden van de dienstverlening en 
de dagelijkse opstellingstijden (die om 16.00 uur eindigen) gewenst. Daarvoor is formatie-uitbreiding met 0,58 fte 
(schaal 7) structureel raadzaam. 
Bodediensten: Het uitbreiden van de openstelling vergadercentrum Boom & Bosch met maandag, woensdag en 
vrijdag overdag is eveneens wenselijk. De hiervoor benodigde formatie is 0,33 formatieplaats (schaal 5). 
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Wij adviseren om dit verzoek niet nu mee te nemen, maar in de exploitatieopzet van Boom & Bosch, voordat de 
nieuwe raadszaal in gebruik wordt genomen. 
 
Programma 2 Veiligheid 
Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 
Uit de eerste signalen van de aanpak van ondermijnende criminaliteit (integriteit/corruptie, uitbuiting, hennep-
kwekerijen en witwassen) blijkt dat dit de komende jaren meer inspanning vraagt. In regio wordt hieraan inmiddels al 
meer aandacht besteed. Om te voorkomen dat hierdoor de criminaliteit zich naar Stichtse Vecht verplaatst, voorzien 
we dat op termijn formatie-uitbreiding nodig is met (tenminste) één OOV-jurist (schaal 10). Wij adviseren om 
eventuele uitbreiding niet nu, maar bij de actualisatie van het Integraal veiligheidsplan in 2018 mee te nemen. 
 
Programma 3 Fysiek 
Omgevingskwaliteit 
Binnen de organisatie blijven administratieve taken liggen, zoals straatnaamgeving, huisnummering en 
adressenonderzoek (fraudebestrijding). Hier is geen specifieke formatie voor beschikbaar. Sinds de start van Stichtse 
Vecht worden deze werkzaamheden er in de huidige bezetting naast de reguliere taken bijgedaan. Om deze 
werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is het wenselijk om het team uit te breiden met circa één formatieplaats 
(schaal 8). Het lijkt ons verstandig om deze functie toe te voegen aan de niet-geüniformeerde toezichtfunctie binnen 
het team Omgevingskwaliteit, want zo ontstaat synergie. Wij adviseren voor deze functie niet de formatie uit te 
breiden, maar door herschikking van de bestaande formatie binnen programma 3 ruimte voor deze taak vrij te maken. 
 
Ruimtelijke ontwikkeling (RO) 
De groeiende economie leidt tot een verhoging van het aantal initiatieven op het gebied van (her-) ontwikkeling van 
locaties ten behoeve van woningbouw, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen en bedrijvigheid. Met een 
compacte organisatie en met aanvullende incidentele middelen zijn wij de afgelopen jaren in staat gebleken om op 
voorliggende ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven in te spelen. Echter, de markt vraagt van ons dat we actief nieuwe 
projecten aannemen. Binnen de bestaande formatie is hiervoor geen ruimte. Het is gewenst om de formatie als volgt 
uit te breiden: 
- het structureel en incidenteel versterken van de basisformatie met circa 3,5 fte. 
- het incidenteel versterken van projectformatie met circa 4,0 fte. 
 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat door uitbreiding van het aantal ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening er  
sprake zal zijn van verhoogde opbrengsten van leges en Gemeentefonds. De systematiek van het Besluit Begroting  
en Verantwoording (BBV) staat een rechtstreekse verrekening met investering in capaciteit niet toe. 
 
Economische Ontwikkeling (EO), onderdeel duurzaamheid 
Stichtse Vecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om dat te kunnen bereiken is een schaalsprong nodig. Er zijn al 
stappen gezet binnen de bestaande middelen, maar er is een programmamanager nodig om de ambities te 
realiseren. Daarnaast wordt nog dit jaar een routekaart opgesteld waarin de stappen en fasering beschreven wordt 
om te komen tot een klimaatneutraal Stichtse Vecht in 2030. Deze routekaart geeft een beeld van de formatieve 
consequenties die per ambitieniveau nodig zijn. Wij adviseren eventuele uitbreiding van de formatie op het gebied van 
duurzaamheid te betrekken bij het plan van aanpak voor Stichtse Vecht klimaatneutraal 2030. 
 
Programma 5 Samenleving 
Binnen dit programma kan het team Economische Ontwikkeling (EO) de volgende gemeentelijke ambities 
ternauwernood c.q. niet volledig / tijdig realiseren. 
Economie: Volgens de laatste MKB-peiling (november 2016) staat Stichtse Vecht binnen de provincie Utrecht op de 
voorlaatste plaats (25e). Dit resultaat sluit niet aan bij de collectieve ambities van de gemeente en ondernemers. 
Deze slechte score wordt deels veroorzaakt door het feit dat de formatie voor accountmanagement met 1 à 2 fte te 
beperkt is. In deze functie zit de dienstverlening van de gemeente aan de ondernemers, zoals vestiging, vergunning-
verlening, werkgeversdienstverlening, et cetera. Hiervoor is een uitbreiding met 1 fte adviseur (schaal 11) raadzaam. 
Hiermee stellen we ondernemers beter in staat om hun deel van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. 
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Cultureel erfgoed: Door decentralisatie, veranderde wetgeving en de Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo) 
zijn er de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden voor cultureel erfgoed naar gemeenten gegaan. Voor 
cultureel erfgoed bedraagt de formatie op dit moment 0,5 fte. Gelet op de ambities en de identiteit van Stichtse Vecht, 
en op de verwachtingen van de Provincie, zoals geschetst in de Wegwijzer voor de toekomst, Gemeente Stichtse 
Vecht (2014), is er sprake van onderbezetting. Deze is in Stichtse Vecht 3 à 4 fte lager dan de in de Monitor 
gehanteerde norm. Versterking van de formatie is gewenst. Wij adviseren om dit niet nu mee te nemen, maar bij het 
opstellen van het nieuwe coalitie-akkoord in 2018. 
 
Cultuur: Op dit moment is de nota ‘Ambitie voor Cultuur’ in voorbereiding. De verwachting is dat de nota leidt tot een 
hoger ambitieniveau voor Stichtse Vecht. De formatieve gevolgen hiervan zijn op dit moment (nog) niet in beeld. 
Wij adviseren de gevolgen van de nota ‘Ambitie voor Cultuur’ eveneens niet nu mee te nemen, maar bij het opstellen 
van het nieuwe coalitie-akkoord in 2018. 
 
 
Samenvattend 
Op grond van de hierboven geschetste analyse is formatie-uitbreiding wenselijk. Enerzijds gelet op de gesignaleerde 
risico’s, anderzijds gelet op de toekomstige ontwikkelingen. Om toekomstige tegenvallers op deze gebieden te 
voorkomen lijkt het ons raadzaam om over te gaan tot onderstaande formatie-uitbreiding. 
 
Tabel 1.  Voorgestelde uitbreiding 

Omschrijving team formatie 2018 2019 2020 2021 
Programma 1 Bestuur / bedrijfsvoering      
Informatie & Automatisering 3,0 (s) /0,5 (t) 264.727 264.727 221.356 221.356 
Facilitaire zaken 1,08 (s) / 0,5 (t) 95.656 57.550 57.550 57.550 
Programma 2 Veiligheid       
Openbare Orde en Veiligheid 1,0 (s)  76.212 76.212 76.212 
Programma 3 Fysiek       
Ruimtelijke ontwikkeling 3,5 (s) / 4,0 (t)  574.449 574.449 574.449 574.449 
Programma 5 Samenleving      
Economische zaken 1,0 (s) 86.741 86.741 86.741 86.741 
Totaal 9,58 (s) / 5,0 (t) 1.021.573 1.059.679 1.016.308 1.016.308 

(s= structureel, t=tijdelijk) 
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4.2 Vergelijking met andere gemeenten 
 
De formatie die een gemeente nodig heeft om haar taken te kunnen uitvoeren is van diverse (gemeentespecifieke) 
factoren afhankelijk en daarnaast vaak historisch gegroeid. Zo zijn bijvoorbeeld de omvang van de gemeente, het feit 
of een gemeente een centrumfunctie voor inwoners van andere gemeenten vervult en de mate waarin een gemeente 
taken uitbesteed of juist taken voor andere gemeenten uitvoert, factoren die van invloed zijn op de omvang van de 
formatie. Om de gevraagde formatie-uitbreiding in perspectief te kunnen plaatsen is de formatie van Stichtse Vecht 
afgezet tegen formatieve gegevens van andere gemeenten. 
Daarvoor is gebruikt gemaakt van: 

• de Personeelsmonitor 2015 van het A&O fonds (2016 is nog niet beschikbaar). 
• Begrotingen 2017 van een referentiegroep van gemeenten. 

 
Personeelsmonitor 2015 
In de Personeelsmonitor worden verschillende personele gegevens naar grootteklasse van gemeenten gepubliceerd. 
De monitor kijkt daarbij terug en bevat geen informatie voor het huidige jaar of toekomstige jaren. 
Stichtse Vecht valt qua inwoners in de grootteklasse 50.000 tot 100.000 inwoners. Onderstaande tabel geeft de 
ontwikkeling in het aantal fte per 1.000 inwoners in deze klasse weer: 
 
Tabel 2.  Aantal fte per 1.000 inwoners 

Gemeentegrootte  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(begroting)  

50.000 tot 100.000 inw. 8,5 8,3 7,7 7,7 7,3 7,1 - 

Stichtse Vecht1 

 

355,84 2        
62,781  

= 5,6 

-  -  -  330,76 

63,856 

 =5,2 

322,96 

63,943 

= 5,1  

363,71 

64.247 

= 5,6 

 
Stichtse Vecht kende in de jaren 2012 t/m 2015 geen wijziging in de vastgestelde formatie ten opzichte van 2011. Dit, 
omdat in die jaren de uitgangspunten van de Strategische heroverweging leidend waren voor de formatie (bezuiniging 
2-4-6-8%). 
 
In vergelijking met het landelijk gemiddelde blijkt dat Stichtse Vecht in de periode 2011-2015 een relatief kleine 
organisatie heeft. Vanaf 2015 is het takenpakket door de decentralisaties in het Sociaal domein toegenomen. De 
formatie van Stichtse Vecht wordt hier op aangepast. Middels het vaststellen van het transformatieplan heeft de raad 
daartoe de benodigde middelen beschikbaar gesteld. In het aantal fte per 1.000 inwoners is dit vanaf 2017 te zien: 
de stijging in formatie tussen 2016 en 2017 betreft met name de formatie-aanpassing voor het Sociaal domein. 
De Personeelsmonitor bevat ook het beeld hoe het aantal leidinggevenden per 100 medewerkers zich 
ontwikkelt bij gemeenten. Vanaf 2014 is dit als volgt: 
 
Tabel 3.  Aantal leidinggevenden per 100 medewerkers 

Gemeentegrootte  2014 2015 2016 2017 

50.000 tot 100.000 inwoners. 5,1 5,5 nnb - 

Stichtse Vecht  6,7 6,0 5,7 5,4 

 
Uit deze vergelijking blijkt dat op het onderdeel leidinggevenden per 100 medewerkers Stichtse Vecht in de 
afgelopen jaren een neerwaartse bijstelling heeft doorgevoerd. Teams zijn opgeheven en/of samengebracht onder 
1 leidinggevende. Op dit moment zijn er nog 15 teams met een teamleider ten opzichte van 21 teams bij de start 

1 Formatie Stichtse Vecht incl. griffie en Kikkerfort 
2 Streefformatie bij start Stichtse Vecht 2011 (Leeuwendaal),  
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van Stichtse Vecht. Vanaf 2016 wijkt het aantal leidinggevenden nauwelijks nog af van het gemiddelde beeld in de 
grootteklasse 50.000 tot 100.000 inwoners. 
 
Ten behoeve van het onderzoek is geen nadere analyse uitgevoerd op de mogelijke oorzaken van de lagere formatie 
van Stichtse Vecht ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ontwikkelingen die aan de lagere formatie ten 
grondslag kunnen liggen zijn: 

1. De financiële positie van de gemeente ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Zo was volgens de Atlas 
Rijksuitkeringen 2015 de Algemene uitkering uit het gemeentefonds per inwoner, ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde ca. 22% lager. Voor het totaal aan rijksuitkeringen per inwoner die gemeenten 
ontvangen (naast de Algemene uitkering: decentralisatie en integratie-uitkeringen (excl. Sociaal domein) 
specifieke en overige uitkeringen) geldt dat dit 37% lager is dan het landelijk gemiddelde. 

2. De taakstelling die bij de start van Stichtse Vecht op de formatie is gesteld (2% van de loonsom oplopend   
tot structureel 8%). 

Begroting 2017, formatie per 1.000 inwoners referentiegemeenten 
Vanaf de begroting 2017 dienen gemeenten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in de 
begroting diverse kengetallen over hun formatie op te nemen. Eén van deze kengetallen (die gemeenten overigens 
zelf berekenen) betreft het aantal fte per 1.000 inwoners. 
 
Voor de groep van gemeenten waarmee Stichtse Vecht is vergeleken, is aansluiting gezocht bij criteria die het 
Ministerie van BZK hanteert voor het onderling vergelijken van gemeenten. Naast het aantal inwoners betreft dit 
de  sociale structuur (goed) en de centrumfunctie (weinig) van een gemeente. Op basis van deze criteria zijn de 
volgende gemeenten geselecteerd3: 
 
Tabel 4.  Vergelijking referentiegemeenten met criteria Ministerie BZK 

Gemeente Sociale structuur Centrumfunctie  Aantal inwoners 

Stichtse Vecht Goed Weinig 64.247 

Utrechtse Heuvelrug Goed Weinig 48.829 

Lansingerland Goed Weinig 60.042 

Katwijk  Goed Beperkt 64.226 

Houten Goed Beperkt 48.916 

Woerden (incl. Oudewater) Goed Weinig 51.152 (61.343) 

 
Het aantal fte per 1.000 inwoners bij deze gemeenten is in onderstaande tabel weergegeven: 
 
Tabel 5.  Vergelijking aantal fte per 1.000 inwoners met referentiegemeenten 

Begroting 2017 Stichtse 
Vecht 

Utrechtse 
Heuvelrug 

Lansinger- 
land 

Katwijk Houten Woerden 
(incl. Oudewater) 

Aantal fte/1.000 inwoners 5,6 5,4 5,5 6,3 5,7 6,2 

 
Uit de vergelijking met deze referentiegemeenten kan worden geconcludeerd dat Stichtse Vecht ten opzichte van 
de omvang bij gemeenten met een goede sociale structuur en weinig centrumfunctie een nagenoeg gelijke 
formatie-omvang kent (gemiddeld ca. 5,7 fte/1.000 inwoners). Gemeenten die een grotere centrumfunctie dan 
Stichtse Vecht vervullen (Houten en Katwijk) kennen een grotere formatieve omvang. 
 
  

3 De geselecteerde gemeenten zijn ook bij een eerdere, door BMC uitgevoerde, benchmark begrotingsanalyse gehanteerd.  
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4.3 Financiële paragraaf 
 
Op grond van de analyse (zie Samenvatting paragraaf 4.1) is het raadzaam om over te gaan tot de volgende 
formatie-uitbreiding: 
 
Tabel 6.  Voorgestelde uitbreiding totaal 

 formatie 2018 2019 2020 2021 
Totaal 9,58 (s) / 5,0 (t) € 1.021.573 € 1.059.679 € 1.016.308 € 1.016.308 

 (s= structureel, t=tijdelijk) 
 
Het totaal aan voorgestelde versterkingen bedraagt 9,58 fte structureel en 5,0 fte incidenteel. Met deze versterking 
is voor 2018 een bedrag van € 1,02 miljoen gemoeid. Hiervan kan € 0,31 miljoen worden gedekt uit ruimtelijke 
projecten. Daarnaast is een aanvullend bedrag van € 0,71 miljoen benodigd. Aanbevolen wordt de formatiewens 
mee te nemen in de brede afweging bij de Voorjaarsnota 2017 om deze aanvullende dekking te realiseren. 
 
Tabel 7.  Dekking Voorjaarsnota 2017 

 2018 2019 2020 2021 
Algemene middelen 711.851 749.957 706.586 706.586 
Ruimtelijke projecten 309.722 309.722 309.722 309.722 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 
Bij het onderzoek naar een eventuele herijking van het ambtelijke apparaat zijn aan de organisatie verschillende 
vragen voorgelegd om een antwoord te kunnen geven op de centrale vraag: 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusies 
 
1. Formatie-uitbreiding op onderdelen wenselijk 
De hoofdconclusie uit het onderzoek is dat met de huidige formatie, met uitzondering van Burgerzaken en Centrale 
dienstverlening, de taken kunnen worden uitgevoerd en dat er voor 5 teams op onderdelen versterking (tijdelijk of 
structureel) wordt voorgesteld om: 

- alle ambities nu of op de langere termijn te realiseren; 
- in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en 
- de organisatie toekomstbestendiger te maken. 

 
Vergelijking van de formatie van Stichtse Vecht met soortgelijke referentiegemeenten geeft aan dat, na het 
doorvoeren van de gewenste versterking, de formatie van Stichtse Vecht per 1.000 inwoners daar niet van afwijkt 
(bron: Programmabegroting 2017). 
 
2. De omvang van de wettelijke taken bemoeilijkt aanpassing van het takenpakket op korte termijn 
Driekwart van alle taken en werkzaamheden die de gemeente uitvoert zijn wettelijk verplicht. Wettelijke taken zijn 
daarmee een bepalende factor voor de benodigde formatie-omvang van de gemeente. Vaak kennen wettelijke 
taken wel in meerdere of mindere mate beleidsvrijheid in de uitvoering daarvan. Aanpassing van de uitvoering 
vraagt echter eerst keuzes over de invulling en het gewenste niveau van dienstverlening voordat de formatie die 
met de uitvoering gepaard gaat kan worden bijgesteld. 
Bij het niet wettelijke deel van het takenpakket geldt de wettelijke restrictie niet en is de gemeente vrij in 
de keuze of en hoe ze een taak uitvoert. 
 
Uit het onderzoek komt verder het beeld naar voren dat investeren op de korte termijn in verdergaande 
digitalisering en automatisering op de lange termijn besparing geeft. Naar verwachting zal dit zich met name in de 
administratieve processen voordoen. Op welke termijn en in welke mate dit plaatsvindt is nog onvoldoende aan te 
geven. De besparing zal zich zowel op wettelijke als niet-wettelijke taken voordoen. 
 
3. Versterking is zowel op externe als interne dienstverlening nodig 
De taken en werkwijzen van gemeente Stichtse Vecht veranderen door de digitalisering van de samenleving. 
Dit vereist dat de digitale dienstverlening op een steeds hoger niveau komt te liggen. Voor de externe 
dienstverlening uit zich dit bijvoorbeeld in nieuwe taken als webcare en een intensievere wijze van communicatie 
met burgers, instellingen en ondernemers, bijvoorbeeld via sociale media als Facebook en WhatsApp. Dit heeft 
uiteraard ook consequenties voor de interne dienstverlening die deze beweging dient te ondersteunen. 
 
De toename van digitaal werken, datagestuurd werken en het steeds meer werken in netwerken met andere 
organisaties, maakt op korte termijn uitbreiding van de formatie voor zowel de externe als interne dienstverlening 
wenselijk om de organisatie toekomstbestendig te kunnen maken. 
Indien deze ontwikkeling onvoldoende wordt gevolgd, geeft dit knelpunten in continuïteit en het risico op lagere 
betrouwbaarheid van zowel de externe als interne dienstverlening. 
 
  

Is de formatie wel toereikend om de huidige taakuitvoering te kunnen continueren, is er niet teveel op 
bezuinigd waardoor we risico’s lopen, welke nieuwe ontwikkelingen komen op de gemeente af, wat zijn 
hiervan de gevolgen en is het nodig om de formatie aan te passen aan de nieuwe omstandigheden? 
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Aanbevelingen 
Gelet op bovenstaande conclusies stellen we voor om: 
 
1. De formatie te versterken volgens tabel 1 en te dekken volgens tabel 7 
Aanbevolen wordt de formatie met 9,58 fte aan structurele en 5,0 fte aan tijdelijke capaciteit uit te breiden. 
Met deze uitbreiding kan de gemeente meer ambities nu of op de langere termijn realiseren, inspelen op nieuwe 
ontwikkelingen en de organisatie toekomstbestendiger maken. 
 
Met de gevraagde formatie-uitbreiding is voor 2018 een bedrag van € 1,02 miljoen gemoeid. Hiervan kan 
€ 0,31 miljoen worden gedekt uit ruimtelijke projecten. Daarnaast is een aanvullend bedrag van € 0,71 miljoen 
benodigd. Aanbevolen wordt de formatiewens mee te nemen in de brede afweging bij de Voorjaarsnota 2017 om 
deze aanvullende dekking te realiseren. 
 
2. Aanvullend onderzoek te doen naar de mogelijkheden om taken te laten vervallen of de uitvoering aan 

te passen  
De formatie op taken en de wijze van uitvoering van een taak is vaak historisch gegroeid. Uit het onderzoek is geen 
significante besparingsmogelijkheid door taakvermindering gebleken. Het takenpakket en de omvang daarvan 
vloeit voort uit wettelijke taken en de door het bestuur vastgestelde taken. Zoals aangegeven bieden wettelijke 
taken mogelijk wel ruimte voor aanpassing in de uitvoering. Het vergt nader onderzoek om meer inzicht te krijgen in 
de noodzakelijkheid van alle werkzaamheden. 
 
3. Aanvullend onderzoek te doen naar de overhead en op basis van de uitkomsten daarvan een norm vast 

te stellen voor de overhead. 
De overhead dient in verhouding te zijn met de omvang van het primaire proces (de directe dienstverlening aan de 
klant). Om een uitspraak te kunnen doen over een adequate omvang van de overhead dient er een beeld te zijn 
van de behoefte vanuit het primaire proces de organisatie aan ondersteuning. Deze behoefte hangt voor een groot 
deel samen met de omvang van de formatie. Besluitvorming over het onderzoek naar de herijking van het apparaat 
geeft de input om de omvang van de overhead en de verhouding daarvan tot het primaire proces nader te bezien. 
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Bijlage 1.  Totale formatie-uitbreiding opgehaald uit interviews 
 

Omschrijving team structureel tijdelijk totaal 
formatie bedrag formatie bedrag formatie bedrag 

Programma 1 Bestuur       
Centrale dienstverlening   2,25 120.877 2,25 120.877 
Burgerzaken   1,78 107.974 1,78 107.974 
Bedrijfsvoering       
Informatie & Automatisering 4,43 320.591 1,5 119.583 5,93 440.174 
Facilitaire zaken 1,77 94.618 0,5 38.106 2,27 132.724 
Programma 2 Veiligheid        
Openbare Orde en Veiligheid 1,0 76.212   1,0 76.212 
Programma 3 Fysiek        
Omgevingskwaliteit *) 1,0 82.014   1,0 82.014 
Ruimtelijke ontwikkeling *) 3,5 407.727 4,0 418.722 7,5 826.448 
Duurzaamheid 1,0 76.212   1,0 76.212 
Programma 5 Samenleving       
Dienstverlening aan ondernemers 
(= Economische zaken en Sociale zaken) 

Administratieve ondersteuning 
Cultureel erfgoed   

1,5 
 

0,5 
3,0 

124.847 
 

26.862 
217.716 

  1,5 
 

0,5 
3,0 

124.847 
 

26.862 
217.716 

Totaal 17,70 1.426.799 10,03 805.261 27,73 2.232.059 
*) De teams Omgevingskwaliteit en Ruimtelijke ontwikkeling (RO) zijn conform de lijn van de Voorjaarsnota 2017 onder het 
programma Fysiek geplaatst. 
 

In bovenstaande tabel zijn alle knelpunten in beeld gebracht. Op grond van in hoofdstuk 4 gegeven toelichting 
adviseren wij om voor 9,58 fte van de 17,70 fte structureel tot uitbreiding over te gaan. Van de tijdelijke formatie-
uitbreiding komt 5,0 fte ( (waarvan 4,0 fte Ruimtelijke ontwikkeling) in aanmerking voor uitbreiding, waarvan de 
extra formatie Ruimtelijke ontwikkeling kan worden gedekt door projectgelden. 
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