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Erwin Geldorp
woensdag 6 december 2017 16:14
Afra Ilhan; Alesig Greving; Ali Ok; André Bulten; Anton Vermeulen; Astrid Peters;
Bjorn Zock; Brenda van der Meer; Ceciel Heithuis; Cock de Winter; DL_RC-Middelen;
DL_RC-Ruimte; DL_RC-Samenleving; Dorien Riswick-Keultjes; Ed van der Schaft; Fred
van Dijk; Griffie; Hanneke van Dreumel; Hans Lombarts; Harry Staring; Henk
Vleeming; Huub Meijer; Jan-Erik Krosse (ZVN); Jeroen Staatsen; Joke Harmsen; Karin
Goes; Kees van Merwijk; Koos van der Vate; Leo Engels; Lidwine Romviel; Lotte van
der Velden; Pascal de Winkel; Paul Freriks; Peter Vos; Rene Wijnbergen; Renee
Teunissen; Rinus Claus; Ronald Stougie; Roy van Essen; Saskia Verkade; Tessa Le
Conge; Tjeerd Boekhorst; Willemien Voetdijk-ten Have; Willy van Dinther
Griffie; Gerard Hendriksen; Jeroen Staatsen; Saskia Wiersma; Stef Bijl; Tienke van der
Werf; Toon Albers ZVN
beantwoording technische vraag t.b.v. commissievergadering Middelen donderdag
7 december (Notitie P&O Zevenaar Klaar voor de toekomst)
Nog in iBabs

Aan de Raad – commissie Middelen
Op verzoek van het college doe ik u hierbij toekomen de beantwoording van een technische vraag van de heer Van
Merwijk (CDA) inzake de notitie P&O Zevenaar Klaar voor de toekomst, die voor morgenavond op de agenda van de
commissie Middelen staat.

Vraag van het CDA (dhr. Van Merwijk):
In de notitie P&O Zevenaar: Klaar voor de toekomst staat op
Pagina 6
Positionering P&O
De positionering is vastgelegd in de besturingsfilosofie en de herindelingsdocumenten. P&O wordt aangestuurd
door het afdelingshoofd bedrijfsvoering onder rechtstreekse aansturing van de gemeentesecretaris. Naast P&O is de
afdeling bedrijfsvoering ook verantwoordelijk voor juridische zaken en communicatie.
en staat op
Pagina 19
De nieuwe stafafdeling P&O (cfr. V.3.2) dient geleid te worden door een daadkrachtig manager, die zich alleen met
P&O bezighoudt en die rechtstreeks ingang heeft bij management en college, en uitvoering van besproken
maatregelen kan doordrukken.
Kunt u svp aangeven hoe beide alinea’s m.b.t. P&O zich tot elkaar verhouden?
Is er bijvoorbeeld een aparte afdeling P&O met een eigen manager of is P&O een onderdeel van de afdeling
Bedrijfsvoering?
Kunt u dus svp duiden wat de positie van P&O is?
Antwoord:
Naar aanleiding van de notitie “P&O Zevenaar, Klaar voor de toekomst”, is gevraagd verduidelijking te geven ten
aanzien van de positionering van P&O.
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In de nieuwe gemeente Zevenaar is P&O gepositioneerd binnen de afdeling Bedrijfsvoering waardoor er een directe
aansluiting is met (interne) communicatie en juridische zaken. De afdeling bedrijfsvoering wordt aangestuurd door
een afdelingshoofd die direct gepositioneerd is onder de gemeentesecretaris, onderdeel uitmaakt van het
management én direct toegang heeft tot het college van B&W. Het afdelingshoofd is daardoor in staat uitvoering te
geven aan de besproken maatregelen.
Op pagina 19 staat in dat het afdelingshoofd zich alleen bezig houdt met P&O; het betreft een aanbeveling van de
enquêtecommissie. Op inhoud wordt de aanbeveling overgenomen (het afdelingshoofd dat verantwoordelijk is voor
P&O heeft zonder tussenkomst rechtstreekse toegang tot bestuur); de vorm die nu gekozen is wijkt hier – gelet op
de besturingsfilosofie – wat van af. Het afdelingshoofd is integraal verantwoordelijk voor P&O, maar ook voor
communicatie en juridische zaken. Deze verantwoordelijkheid maakt dat ook de maatregelen ten aanzien van
interne communicatie en juridische zaken (juist m.b.t. bijvoorbeeld P&O) goed en integraal worden uitgevoerd. Een
eventuele andere invulling wordt overgelaten aan de nieuwe raad en het nieuwe college.

Met vriendelijke groet,
Erwin Geldorp
(Beoogd) raadsgriffier
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