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Geacht college,
Sinds het verschijnen van het rapport van Van de Bunt adviseurs (mei 2017) is duidelijk dat er
ontwikkelingen moeten gaan plaatsvinden in de WODV maar is niet bekend welke kant die op
zullen gaan. In april heeft het Dagelijks Bestuur van de WODV daarom aan de directie de opdracht
gegeven om twee scenario’s voor de toekomst van de WODV in beeld te brengen. Het resultaat van
deze opdracht is het rapport Scenario’s Toekomst Werkorganisatie Duivenvoorde. In het rapport
worden de scenario’s ‘doorpakken’ en ‘doorknippen’ beschreven.
In onze vergadering van 10 juli jl. hebben wij besloten om onze voorkeur uit te spreken voor het
scenario ‘doorpakken.’ In dit scenario wordt de werkorganisatie verder ontwikkeld met het oog op
een betere dienstverlening aan beide gemeenten. Met het toezenden van bijgevoegd rapport
leggen we aan u, eigenaar van de Werkorganisatie, verantwoording af over het door ons genomen
besluit. Onze keuze voor het scenario ‘doorpakken’ is enerzijds ingegeven door onze
verantwoordelijkheid als werkgever en anderzijds door de financiële gevolgen van het scenario
‘doorknippen.’ Een besluit nemen is belangrijk om voor de medewerkers duidelijkheid te scheppen
in het kader van goed werkgeverschap. Bij de doorontwikkeling van de WODV kan de regionale
oriëntatie van beide gemeenten worden versterkt.
Het scenario ‘doorknippen’ achten we niet haalbaar vanwege de vergaande personele en financiële
gevolgen.
Deze brief hebben wij ook aan het college van … gestuurd. Wij adviseren u dan ook om met het
college van … in gesprek te gaan over de uitkomsten van het rapport en over uw visie op de
toekomstige taakuitvoering van de WODV. Graag ontvangen wij voor 1 september uw schriftelijke
reactie op de door ons uitgesproken keuze. Wij stellen voor om deze vervolgens te bespreken in de
eerstvolgende vergadering van het Dagelijks Bestuur.
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