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Toezegging gedaan door

Erik Faber

Omschrijving toezegging
n.a.v. agendapunt 4, Jaarstukken 2019, wordt toegezegd inzage te verschaffen in de wijze waarop de
bedragen van 1.6 miljoen (structureel) en 1.7 miljoen (incidenteel) voor doorontwikkeling van organisatie
zijn besteedt.
Datum schriftelijke reactie
18 juni 2020
Schriftelijke reactie
TEKST jaarstukken:
De hele doorontwikkeling vraagt een stevige financiële inzet, voor dit ontwikkelprogramma wordt het
reguliere opleidingsbudget (ca € 1 mln. jaarlijks structureel) ingezet. Hieruit worden op teamniveau
vakspecifieke opleidingen gefinancierd en op centraal niveau specifieke coaching, teamoverstijgende
trajecten rondom persoonlijk leiderschap en de bemensing van het Leerhuis zelf. Voor de periode
2017-2020 zijn de structurele middelen aangevuld met incidentele middelen (totaal € 1,7 mln, in 2019
€ 0,5 mln). Deze incidentele middelen zijn in 2019 ingezet op de doorontwikkeling van de digitale
dienstverlening en communicatie met onze inwoners (website en social media), doorontwikkeling
accountmanagement voor onze ondernemers, interne HR-advisering aan managers en de opstart van de
pilot bestuursondersteuning t.b.v. de bestuurlijke samenwerking raad-college-ambtelijke organisatie.
Met de toegekende budgetten is het mogelijk om de ambitie van onze organisatieontwikkeling verder uit te
werken en door te voeren. De voor 2019 begrote € 1,6 mln. is volledig besteed.
BEANTWOORDING toezegging:
Het reguliere opleidingsbudget bedraagt 3% van de loonsom. Aangezien de loonsom elk jaar iets kan
fluctueren is dit budget jaarlijks ca € 1 mln., voor 2019 was dit € 1,1 mln.
Voor de periode 2017-2020 zijn deze structurele middelen aangevuld met incidentele middelen (totaal
€ 1.750.000):
Onderdeel Organisatie-ontwikkeling
Incidentele middelen

2017

2018

2019

2020

500

500

500

250

In 2019 was daarvan dus € 0,5 mln. incidenteel beschikbaar, dit tezamen met het € 1,1 mln. reguliere
opleidingsbudget maakt dat in totaal voor 2019 de begrootte € 1,6 mln.
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