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Kennisnemen van: 
het antwoord op de vraag van mevrouw Soolsma van Harlinger Belang in de raad van 1 juli 
2020 over de grootte van het management van de Sociale Dienst 

Beste raadsleden, 

In de vergadering van 1 juli 2020 heeft mevrouw Soolsma bij de behandeling van de 
conceptbegroting 2021 van de Dienst SoZaWe de volgende vraag gesteld: 

Vraag 
Mevrouw Soolsma (Harlinger Belang) vraagt waarom het management van de Dienst uit 9 
leden blijft bestaan en niet minder wordt na omvorming van de Dienst tot bedrijfsvoerings 
organisatie. De uitvoering komt immers weer toe aan de gemeenten. 

Met verontschuldigingen voor de late beantwoording, leest u in deze raadsinformatiebrief 
het antwoord op deze vraag. 

Antwoord 
Doel van de omvorming van de Dienst is dat de gemeenten de zeggenschap over beleid weer 
terug krijgen. Als bedrijfsvoeringsorganisatie blijft de Dienst bestaan omdat het 
(schaal)voordelen heeft om in een robuuste uitvoeringsorganisatie met de andere 
gemeenten te blijven samen werken. 

De omvorming van de Dienst heeft in personele zin om die reden alleen consequenties voor 
de beleidsmedewerkers van de Dienst. Concreet betekent dit dat 5 medewerkers van de 
Dienst een dienstverband krijgen bij de gemeente Waadhoeke of de gemeente Harlingen. In 
verhouding tot de grootte van de totale organisatie is dat maar een kleine verandering die 
om die reden niet van invloed is op het aantal leidinggevenden. 

Wel krijgt de dienst een taakstelling van waaruit de manager die bij de gemeentes de nieuwe 
beleidspool gaat aansturen (deels) wordt bekostigd. Hoe de dienst deze taakstelling invult 
(door een vermindering van de managementformatie of anderszins) is aan de directie van de 
dienst. 



L.. r 
GEMEENTE HARLINGEN 

Wij nemen aan dat we de vraag op deze manier voldoende hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de secretaris, de burgemeester, 
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W.R. Sluite 
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