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Geachte leden van de raad,

Op 14 juni 2017 heeft de onderzoekscommissie van de raad het rapport ‘Raadsenquête P&O Zevenaar' 
uitgebracht. Graag geven wij hier onze bestuurlijke reactie op.

1. Dank en respect

Het college heeft, net zoals de fracties in de raad, met respect kennis genomen van het rapport.
De enquêtecommissie heeft met behulp van het ondersteunende onderzoeksbureau een grote 
inspanning verricht. Het college waardeert het, dat het op de feiten in het concept-rapport heeft kunnen 
reageren en dat het waar nodig aandacht heeft mogen vragen voor onderwerpen verband houdend met 
privacybescherming en de Wet openbaarheid van bestuur.
Het college acht het van grote waarde, dat de commissie haar onderzoek en haar rapport heeft geplaatst 
in het teken van leren en in het teken van de toekomst. De commissie heeft ook zaken gesignaleerd, die 
niet goed of niet goed genoeg zijn gegaan. De commissie heeft die zaken echter gesitueerd in het kader 
van leren van het verleden en verbeteren voor de toekomst.

Wij spreken onze oprechte dank uit voor het verrichte werk én voor de kansen die de uitkomsten van het 
onderzoek bieden. Het rapport van de commissie zal een belangrijke bijdrage leveren aan het 
toekomstige P&O-beleid van de gemeente Zevenaar.

2. Dialoog over P&O-beleid

Het college hoopt - en diverse fracties hebben dat in de vergadering van de commissie Middelen van 22 
juni jl. ook nadrukkelijk gesteld - dat de discussie over het P&O-beleid hiermee tot een afronding kan 
komen. Dat geldt nadrukkelijk voor dat beleid in het verleden. Het P&O-beleid voor de toekomst zal juist 
bij zowel de raad als bij het college meer aandacht, meer sturing en meer 'control' moeten krijgen.
Dit is ook een van de belangrijkste aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Hetgeen ook weer een 
opbouw zou kunnen betekenen in de beeldvorming over onze gemeente, die in de media rondom 
personeelsdossiers (oud bestuurders, oud medewerkers) pijnlijk en negatief is geweest.
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3. Dóórontwikkeling van P&O-beleid

De commissie constateert dat tijdens de onderzoekperiode vanaf de jaren 2010/2011 sprake is van een 
omslag in het P&O-beleid. Zij ziet een ontwikkeling naar meer integrale beleidsvorming, van een betere 
hantering van P&O-instrumenten en van meer sturing. Processen zijn steeds voor verbetering vatbaar. 
Dat geldt ook voor het P&O-beleid in Zevenaar. Het college onderkent, dat de analyses en de 
aandachtspunten van de commissie een goede basis vormen voor de verdere dóórontwikkeling van het 
P&O-beleid. Hierbij staat centraal, dat de medewerkers in Zevenaar kunnen werken in een professionele 
en constructieve werksfeer. Het college benadrukt dat van een angstcultuur in de huidige organisatie 
geen sprake is.

4. Dit mag niet meer gebeuren

Met de commissie en met alle fracties in de raad is het college van mening, dat veel van wat tussen 2002 
en 2010/2011 is gebeurd, niet meer mag gebeuren. Arbeidsgeschillen zijn nooit helemaal te voorkomen. 
Hierbij is het echter van wezenlijk belang, dat eventuele arbeidsgeschillen niet escaleren, incidenten 
blijven en dat deze nooit een patroon mogen vormen. Indien zich desondanks een geschil voordoet, dan 
is het van essentieel belang om hier als gemeente op een consciëntieuze, transparante en eerlijke wijze 
in te acteren.

5. Naar een Plan van Aanpak

Het college onderschrijft de aanbeveling om te komen tot een ‘Plan van Aanpak’ voor het P&O-beleid.
Dat plan moet de lessen uit het verleden oppakken, maar vooral ook de ingrediënten aangeven van een 
toekomstgericht P&O-beleid. Het college is voornemens een Plan van Aanpak binnen zes maanden aan 
uw raad voorleggen.

De raad kan vanuit zijn kaderstellende verantwoordelijkheid ook voor het P&O-beleid, in samenspraak 
met het college en de ambtelijke organisatie, de ambitie en de essentie voor dat beleid formuleren.
Vanuit de controlerende rol en verantwoordelijkheid van de raad kunnen afspraken worden gemaakt over 
het monitoren van de uitvoering van het P&O-beleid. In het Plan van Aanpak zal de verdeling van rollen 
en taken van raad, college en ambtelijke organisatie helder en duidelijk moeten worden beschreven.
Het college heeft er ook goede nota van genomen, dat het principe en de uitwerking van collegiaal 
bestuur ook ten aanzien van het P&O-beleid bepaald aandacht vraagt. De commissie geeft in haar 
aanbevelingen diverse thema's aan voor een Plan van Aanpak: de positie van P&O in de hoofdstructuur 
van de organisatie, opschalingsmechanismen, protocollering en monitoring, hanteren van kwaliteitseisen 
voor externe bureaus, financiële sturing en bewaking, toetsingskader voor de raad en het in 
overeenstemming brengen van 'centrale sturing en verantwoordelijkheid’ enerzijds en 
'verantwoordelijkheid laag in de organisatie’ anderzijds.

6. Samenval gemeentelijke herindeling en organisatieontwikkeling

De commissie heeft benadrukt, dat zij de samenval van gemeentelijke herindeling en organisatie
ontwikkeling ziet als een risicofactor. Zij baseert dat oordeel mede op omstandigheden die zich hebben 
voorgedaan rondom de herindeling van Zevenaar met Angerlo in 2005 en de gevolgen daarvan. 
Zevenaar bevindt zich midden in het herindelingsproces met Rijnwaarden en zal daarom zorgvuldig 
aandacht aan die samenval besteden.

Het op te stellen Plan van Aanpak voor het P&O-beleid heeft betrekking op 2018 en verder.
Vanaf 1 januari 2018 zal de nieuwe gemeente Zevenaar een feit zijn. Dat betekent, dat naast beide 
huidige colleges van B&W, ook de Stuurgroep Herindeling in zijn centrale verantwoordelijkheid voor de 
vormgeving van de nieuwe gemeente, een belangrijke rol zal moeten vervullen. Dit houdt ook in, dat de 
rol en bevoegdheden van de nieuwe gemeenteraad zorgvuldig gewogen moeten worden.
Het college wil daarover graag met uw raad en het college van Rijnwaarden van gedachten wisselen.
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7. Menselijk leed

De commissie constateert, dat de wijze van ontstaan en het verloop van diverse arbeidsgeschillen veel 
en vaak heftige impact op het welzijn en leven van vele betrokkenen heeft gehad of wellicht bij enkele 
betrokkenen nog steeds heeft. Het college herkent dat en wij betreuren dat oprecht. Het is nooit de 
bedoeling van het college geweest (oud-)werknemers te beschadigen.

Het college is bereid in gesprek te gaan met degenen die in de periode van 2002 tot 2015 bij 
arbeidsgeschillen betrokken waren. Dit met als doel om de mogelijke (en wellicht nu nog voortdurende) 
effecten van gemaakte keuzes uit het verleden op de betreffende personen bespreekbaar te maken.
De rol van het college en (indien aan de orde) mogelijke oplossingen kunnen ook onderwerp van gesprek 
zijn. Het college voelt zich echter uiteraard hierbij gebonden aan verplichtingen voortkomend uit 
gerechtelijke uitspraken en (voor zover van toepassing) bepalingen uit vaststellingsovereenkomsten.

Het college beseft ten volle dat het werkgeverschap een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. 
Veel van wat is gebeurd, heeft zich afgespeeld in de periode voor het huidige college. Bij geschillen en 
conflicten is er veelal niet sprake van één oorzaak of één schuldige. De commissie heeft duidelijk 
gemaakt, dat er andere en betere keuzes gemaakt hadden kunnen worden. Het college draagt ook 
verantwoordelijkheid voor het ambtelijk handelen. Het huidig college voelt zich in het kader van 
continuïteit van bestuur aangesproken en, los van de schuldvraag, verantwoordelijk.

Het college biedt al degenen, die geraakt en getroffen zijn door niet adequate keuzes in het verleden, zijn 
diep gemeende verontschuldigingen aan.

8. Tot slot

We zijn net als de onderzoekscommissie ervan overtuigd dat onze organisatie staat of valt met de 
mensen die bij ons werkzaam zijn. We zullen ons inzetten om deze overtuiging ook bij de overgang naar 
de nieuwe gemeente Zevenaar na de herindeling met Rijnwaarden verder te verankeren. Dit betekent 
oog hebben voor het welzijn van de medewerker en het bewaken van een veilig werknemersklimaat in de 
organisatie. Voor ons houdt dit in: het bevorderen van een organisatiecultuur waar ruimte is en blijft voor 
medewerkers om verantwoordelijkheden te nemen en te krijgen, zelfontplooiing en groei voor iedereen 
toegankelijk is, elkaar aanspreken vanzelfsprekend is, gestuurd wordt op resultaat en waar het prettig 
werken is.

Nu de ‘Raadsenquête P&O' is afgerond en college, raad en organisatie gezamenlijk en vanuit eigen rol, 
taak en verantwoordelijkheid met de aanbevelingen aan het werk gaan, spreekt het college de hoop en 
verwachting uit dat deze gezamenlijke inspanningen zullen leiden tot een P&O-beleid in de nieuwe 
gemeente Zevenaar dat qua ambitie en uitvoering anderen kan inspireren en tot voorbeeld kan zijn.


