
  
 
 
Agendapunt :  10 
Voorstelnummer :  05-40 
Raadsvergadering :  29 mei 2007  
Classificatienummer :   
Naam opsteller :  Han Eshuijs 
Informatie op te vragen bij :  opsteller 
Portefeuillehouder(s) :  J. Mesu 
 
onderwerp:  Instellen van een reserve voor de kosten van de reorganisatie. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. Kennis te nemen van de notitie Reorganisatie ambtelijke organisatie 

Bergen “aanleiding, richting en aanpak”. 
2. In te stemmen met de vorming van een Reserve Reorganisatie van  

€ 185.000. Deze Reserve kan gevormd worden uit de Algemene 
Reserve waarin een bedrag is gestort van € 1.661.916 als gevolg van 
het voordelig saldo van de jaarrekening 2006 na bestemming.  

3. In te stemmen met het onttrekken van € 185.000 in 2008 uit de 
hierboven genoemde Reserve Reorganisatie ter dekking van de te 
maken kosten voor 2008. 

4. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2007 en 2008, 
conform bijgevoegde begrotingswijziging. 

 
1. Aanleiding 

     Zie notitie. 
Verschillende veranderingsimpulsen leiden tot de noodzaak van reorganiseren. Op basis van 
deze impulsen heeft het College de gemeentesecretaris/algemeen directeur belast met de 
uitvoering van een reorganisatie. 

 
2. Feiten 

Zie notitie. 
 

3. Aandachtspunten 
a. Juridische gevolgen 

n.v.t. 
 
b. Communicatie/voorlichting 

n.v.t. 
 
c. Financiële gevolgen 

De kosten van het reorganisatieproces á € 250.000 worden voornamelijk gemaakt in 
2008.  
De verwachte kosten in 2007 á € 25.000 (externe expertise in fase II) worden gedekt 
door het exploitatiebudget opleidingen organisatiebreed. Uit het zelfde budget wordt in 
2008 € 40.000 aan assessmentkosten (fase III) gedekt. 
 
Resteert aan kosten € 185.000. 
 



- 2 - 
 

Het voordelige saldo van de jaarrekening 2006 na bestemming á € 1.661.916 zal 
worden gestort in de Algemene Reserve.  
Bij beslispunt 2. wordt gevraagd om in te stemmen met het vormen van een Reserve 
Reorganisatie van € 185.000 uit de Algemene Reserve waaruit de kosten van de 
reorganisatie kunnen worden gedekt.  
 
Bij beslispunt 3. wordt gevraagd in te stemmen deze reserve in 2008 om te zetten in een 
exploitatiebudget ter dekking van onderstaande kosten: 

 
periode januari t/m september: 

€   25.000     1e deel werving (fase III). 
€   50.000     1e deel outplacement (na fase III). 
€   55.000  restant externe expertise (fase IV). 

Totaal  € 130.000  (o.a. op het gebied van functiebeschrijven en –waarderen). 
 
 

periode oktober t/m december: 
  €  35.000  2e deel outplacement (na fase III/fase V). 
  €  15.000  2e deel werving (fase V). 
  €    5.000  communicatie (fase IV en V). 

Totaal  €  55.000 
 
 

 
4. Advies commissie(s) 

Het voorstel tot het instellen van een reserve ten behoeve van de kosten van de 
reorganisatie van de gemeente Bergen is besproken tijdens de vergadering van de 
commissie Bestuurlijke Zaken van 9 mei 2007.  
 
De commissie adviseert de raad dit agendapunt te agenderen als: 

• B-stuk (bespreekstuk) op de raadsvergadering van 29 mei 2007 
 
Politieke discussiepunten: 
Het ontbreken van een visie en missie in het voorstel en de wenselijkheid dat deze wordt 
geformuleerd en toegevoegd. 
 
5. Overige aspecten 

n.v.t. 
 
Bergen,   
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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