
Memo
Aan
de gemeenteraad

Onderwerp
Rapport: analyse, conclusies en vervolgplan na eerste halfjaar waarnemend 
gemeentesecretaris en algemeen directeur

Geachte raad,
Sinds de komst van de interim gemeentesecretaris/algemeen directeur (AD) 
in februari dit jaar, is het presidium maandelijks meegenomen in de 
organisatieontwikkeling. Op 29 oktober is het presidium voor het laatst 
bijgepraat. Tevens is toen medegedeeld de stand van zaken m.b.t. de leden 
van het Managementteam.

Gezien de krantenartikels van de afgelopen week, willen we graag de raad 
meenemen en het analyserapport delen. 
 
Wij hebben de reorganisatie in gang gezet cq. nodig geacht om de ambities 
en de sociaal-maatschappelijke opgaven in de stad mogelijk te maken. 
Datgene wat in het coalitieakkoord, in de begroting en in het herstelplan 
staat, waar te maken.

Fase 1, de (technische) reorganisatie is, zoals bekend, afgerond. De transitie 
van de beoogde doelstellingen is gestart. Het rapport maakt duidelijk wat er 
nodig is om de nodige verandering en doorontwikkeling in het ambtelijk 
apparaat doorvoeren. We gaan dit nu, in fase 2, oppakken. 

Nadrukkelijk moet uitgesproken worden dat er zeer zeker zaken goed gaan 
en dat veel medewerkers echt hart voor de zaak hebben en veel inzet plegen 
en meebouwen aan de stad. Daar waar het nog niet goed gaat concentreert 
deze analyse zich met name op wat verder nodig is in de organisatie, de 
sturing erop, waar management en medewerkers zouden moeten aanvoelen
welke richting het bestuur (college en raad) verkiest, wat de burgers en 
partners mogen verwachten van een gemeentelijke organisatie en waar het 
schort aan strategisch inzicht, sturing en kwaliteit op de geleverde prestaties 
en de communicatie hierover.

Het vervolgplan richt zich op wat nodig is om de kanteling van de organisatie 
ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden, de basis (instrumenteel) op orde te 
krijgen, de kwaliteit van werken en adviseren aan het bestuur te verbeteren 
en de cultuurverandering zichtbaar in gang te zetten.
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Tot slot kan gemeld worden dat er naast de analyse ook nog een evaluatie 
van de reorganisatie door een externe partij uitgevoerd wordt. Deze evaluatie 
is gestart en zowel afgevaardigden uit de raad (3 uit coalitie en 3 uit 
oppositie), uit college, ondernemingsraad en de gehele organisatie krijgen de 
mogelijkheid om hier aan deel te nemen.

Voor de volledigheid sturen we ook het bericht mee dat op 20 oktober jl. door 
de Algemeen Directeur, gericht aan alle medewerkers, op intranet is 
geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
namens dezen, 
wethouder voor Economie, Arbeidsmarkt en Sport,
M.E.E. de Beer

Dit memo is digitaal ondertekend en daarom staat er geen handtekening onder.


