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Onderwerp:
Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLT Samen

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
1. Verleen het college op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen toestemming de Gemeenschappelijke regeling
werkorganisatie HLT Samen aan te gaan tussen de gemeenten Hillegom, Lisse
en Teylingen op basis van het Bedrijfsplan 'HLT Samen Sterker!'.
2. Stel een incidenteel budget beschikbaar van € 596.724 voor de implementatie
van de ambtelijke fusie organisatie en dek deze door een eenmalige uitname
uit de Nuon reserve.
3. Stel de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast.
Bestaand kader:
Het raadsbesluit van 25 juni 2015 waarin de raden van Hillegom, Lisse en Teylingen
hebben ingestemd met het plan van aanpak HLT over het samenvoegen van de drie
ambtelijke organisaties.
Doelstelling:
Het streven is te komen tot een nieuwe, op de toekomst toegeruste werkorganisatie,
die de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen bij het uitvoeren van de opgaven die
op hen afkomen op een hoog kwalitatief niveau ondersteunen en adviseren.

Inleiding:
Met dit voorstel wordt beoogd dat de gemeenteraden de colleges van de gemeenten
Hillegom, Lisse en Teylingen toestemming verlenen om met elkaar de
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLT Samen aan te gaan. Teneinde een
gezamenlijke ambtelijke werkorganisatie te vormen die formeel operationeel is op 1
januari 2017. Eén en ander onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het
bedrijfsplan ‘HLT: Samen Sterker!'. Een bedrijfsplan dat de resultante is van het traject
dat met het vaststellen van het plan van aanpak d.d. 29 oktober 2015 is ingezet.
Argumenten:

1. De raden moeten toestemming verlenen aan de drie colleges om de
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLT Samen aan te gaan.
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De colleges gaan de Gemeenschappelijke Regeling gedrieën aan. Hiervoor is
toestemming van de drie raden nodig.
Het bedrijfsplan is het document waarmee de nieuwe organisatie wordt vormgegeven
Het bedrijfsplan is na het plan van aanpak de tweede stap in de totstandkoming van
de toekomstige werkorganisatie. In het bedrijfsplan staat gedetailleerd beschreven
hoe te komen tot de samenvoeging per 1 januari 2017.
Na het verlenen van toestemming aan de colleges de Gemeenschappelijke regeling
werkorganisatie HLT Samen aan te gaan, start het implementatietraject dat op 1
januari 2017 leidt tot de totstandkoming van de werkorganisatie HLT Samen.
Gedurende de implementatiefase wordt de raad regelmatig geïnformeerd.

2. De raad dient het benodigde incidentele budget voor het implementatietraject van
€596.724 beschikbaar te stellen middels een eenmalige uitname uit de Nuon reserve.
3. Bij het besluit het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke
Regeling Werkorganisatie HLT Samen aan te gaan stelt de raad een
begrotingswijziging vast.

Financiële dekking:
Op de nieuwe ambtelijke werkorganisatie wordt een taakstelling toegepast van 5%.
De gemeente Hillegom realiseert als gevolg van de vorming van de werkorganisatie
HLT Samen een voordeel van € 207.000 in 2019 en € 416.000 vanaf 2020.
De kosten voor de implementatie van de nieuwe ambtelijke werkorganisatie bedragen
voor Hillegom € 596.724. Voorgesteld wordt het incidenteel benodigde budget te
dekken door een eenmalige uitname uit de Nuon reserve.
Participatie:
De kaders die door de gemeenteraden op 25 juni 2015 zijn gesteld bij het vaststellen
van het plan van aanpak dienden als uitgangspunt voor het Bedrijfsplan. Ook is de
input die de werktafels van november 2015 en januari 2016 opleverden
meegenomen. De colleges en de stuurgroep HLT Samen hebben deze kaders
ingekleurd.
Evaluatie
In 2020 vindt een evaluatie van de werkorganisatie HLT Samen plaats. Hierin worden
de vier uitgangspunten meegenomen:
- het verbeteren van de strategische positie;
- het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening;
- het verminderen van de kwetsbaarheid;
- een kostenreductie van 5 %.
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Urgentie:
De urgentie is hoog. Om in 2016 de implementatie per 1 januari 2017 te borgen is
besluitvorming over het bedrijfsplan in maart 2016 noodzakelijk.
Kanttekeningen:
Bij het vormen van de nieuwe werkorganisatie volgen we een kritisch tijdpad. Het is
van belang dat de organisatie per 1 januari 2017 daadwerkelijk is gerealiseerd. Dit
betekent dat we strak de voortgang bewaken en daarbij de spankracht van de
organisatie en de ambities van het bestuur voortdurend in ogenschouw nemen.

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

A. van Erk

secretaris

burgemeester

Bijlagen
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie HLT Samen
Bedrijfsplan ‘HLT: Samen Sterker!’
Bijlagenboek ‘HLT: Samen Sterker!’
Advies Bijzondere Ondernemingsraad
Reactie op advies Bijzondere Ondernemingsraad

Informatie bij: Maaike Pippel, M.Pippel@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537257
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Onderwerp:

RAADSBESLUIT

Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLT Samen

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke
regelingen
besluit:
1. Verleen het college op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen toestemming de Gemeenschappelijke regeling
werkorganisatie HLT Samen aan te gaan tussen de gemeenten Hillegom, Lisse
en Teylingen op basis van het Bedrijfsplan 'HLT Samen Sterker!'.
2. Stel een incidenteel budget beschikbaar van €596.724 voor de implementatie
van de ambtelijke fusie organisatie en dek deze door een eenmalige uitname
uit de Nuon reserve.
3. Stel de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast.

Aldus besloten in de vergadering van 3 maart 2016

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk

griffier

voorzitter
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