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Opening en vaststellen agenda
DB lid Cramwinckel is afwezig met kennisgeving.
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Besluit College Wassenaar Advies Rijnconsult
Besluit
1) Directeur WODV wordt gevraagd om vanuit het DB een concept bericht op te
stellen richting personeel als reactie op het Rijnconsultadvies van de gemeente
Wassenaar. Strekking is als volgt: DB neemt het adviesvoorstel Rijnconsult van
Wassenaar voor kennisgeving aan en wacht het Berenschot rapport van gemeente
Voorschoten af. Hierna volgen gesprekken over de mogelijke consequenties voor de
WODV organisatie.
2) Vervolgafspraken worden gemaakt in samenspraak met beide
gemeentesecretarissen.
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Toelichting:
Op dinsdag 28 mei heeft het College van Wassenaar het advies Rijnconsult
vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd. Burgemeester Koen heeft het
personeel van de WODV op de hoogte gesteld dmv een mail.
Voorzitter Koen geeft aan dat dit overleg tot doel heeft om te bezien of er
aanvullend vanuit het DB (als werkgever van de WODV) gecommuniceerd dient te
worden richting het WODV personeel.
Voorzitter Koen schetst het gelopen proces van vorige week. Hij constateert dat de
opdrachtverlening van beide gemeenten verschilt gezien het gehanteerde
uitgangspunt. Gemeente Wassenaar heeft zich in haar opdrachtverlening aan
Rijnconsult gericht op de versterking van de eigen bestuurskracht. Met in een
geïnternaliseerd proces heeft dit geresulteerd in een bondig Rijnconsult
raadsvoorstel dat op di 18 juni wordt behandeld.

Voorzitter Koen licht het Rijnconsultadvies toe: Dit raadsvoorstel is nadrukkelijk op
de bestuurlijk toekomst van Wassenaar gericht, waarbij het primaat ligt als
uitvoeringsorganisatie voor het bieden van een goed beheer en woonmilieu voor
haar inwoners met veel oog voor de landschappelijke kwaliteiten. Het bestuur wil
zelf gaan over de beleidsinhoudelijke invulling van dossiers. Het beschrijft het
wensbeeld van de toekomstige organisatie in termen van bestuursstijl, rol opvatting
en bevoegdheden en benoemt het gevoel van gebrek aan eigenaarschap en de als
ingewikkeld ervaren sturingsvraag door het bestuur van Wassenaar van de WODV.
Ten aanzien van de structurele toekomst is er ruimte gelaten gezien de relatie met
de partner gemeente Voorschoten.
Gezien de inhoud van het Rijnconsult advies ziet DB-lid Zweerts De Jong graag dat
er vanuit het DB een reactie naar het WODV personeel gaat.
Er volgt een bespreking over de signalen vanuit WODV organisatie. Een veel gehoord
geluid is dat het totaalplaatje voor beide gemeenten ontbreekt.
DB lid Bouvy-Koene reageert dat het inhoudelijke proces kan worden besproken
nadat de twee wensbeelden van beide gemeenten over de toekomst bekend is.
Hierna kunnen de consequenties bij elkaar worden gebracht. De uitspraken in het
Rijnconsult advies van Wassenaar hebben consequenties voor de gemeente
Voorschoten en grote consequenties voor het personeel van de WODV organisatie.
Met name noemt DB lid Bouvy-Koene de uitspraken over kwaliteit van
vergaderstukken door het gemeentebestuur van Wassenaar. Naar aanleiding van
eerdere onderzoeken naar de organisatiestructuur (Van der Bunt) benadrukt DB lid
Bouvy-Koene dat uitspraken niet nieuw zijn en dat het gemeentebestuur een eigen
rol en verantwoordelijkheid heeft. Zij merkt op dat voor Voorschoten de
gemeentesecretaris verantwoordelijk is voor de geleverde kwaliteit van de
vergaderstukken. De algemene lijn is dat het commentaar van wethouders op
notities in het voortraject worden verwerkt of dat de gemeentesecretaris eventueel
om een herstelstuk kan vragen. Gemeentesecretaris Voorschoten voegt hieraan toe
dat naast de kwaliteitsbewaking, hij verantwoordelijk is om de gemeenteraad zich
op haar kader stellende rol te laten richten. In het DB kan dit onderwerp aan de
orde worden gesteld. Voorzitter Koen uit zijn onvrede over de kwaliteit van de
vergaderstukken en meent dat dit een breed gevoelen is binnen het bestuur van
Wassenaar.
DB lid Bouvy-Koene stelt voor om als DB werkgever het gesprek met de directeur
WODV en OR te voeren over het vervolgproces: gemeentebestuur van Wassenaar
heeft zich nu uitgesproken over hoe zij de eigen samenwerking ervaart en geeft
daarbij haar ontwikkelrichting. Gemeentebestuur Voorschoten komt eind juni met
een eigen Berenschot rapport naar haar gemeenteraad. Daarna volgen beide
gemeenten gezamenlijk overleg met hun bevindingen richting de WODV organisatie.
Directeur WODV voegt toe dat hij als WOR bestuurder er nu kennis van neemt en de
bestuurlijke besluitvorming van beide gemeenten en de gezamenlijke
opdrachtformulering vanuit het DB afwacht voor de zomer. DB lid Bouvy-Koene ziet
graag dat voordat er een keuze wordt genomen eerst overleg wordt gevoerd met de
directie van de WODV.
Gemeentesecretaris Voorschoten geeft aan dat het Berenschot rapport eind juni
beschikbaar komt. Voorzitter Koen verzoekt om een vervolgplanning van afspraken
te maken in samenspraak met beide gemeentesecretarissen.
Gemeentesecretaris Voorschoten vraagt naar duiding tav punt 4 in het Rijnconsult
advies “tbv betere ondersteuning op korte termijn” en naar de effecten hiervan voor

de besluitvorming in Voorschoten. Gemeentesecretaris Wassenaar zegt dat er aan
een inventarisatie van knelpunten op inhoudelijke dossiers wordt gewerkt.
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Rondvraag
Voorzitter Koen sluit de vergadering om 17.25 uur.

