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1. Aanleiding en opdracht
1.1 Aanleiding
Elke organisatie bestaat uit een deel dat dat zich bezig houdt met het primaire proces en een deel
dat het primaire proces ondersteunt. Bij primaire processen valt bijvoorbeeld te denken aan
beleidsambtenaren, vergunningverlening of toezichthouders. De ondersteuning, ofwel overhead, is
erop gericht het primaire proces zo goed mogelijk te laten functioneren. Hierbij valt te denken aan
management, personeel en organisatie of facilitaire zaken.
Verwacht mag worden dat deze overhead blijft aansluiten bij een krimpende of groeiende
organisatie. Dit hoeft overigens niet altijd te betekenen dat de overhead volledig meebeweegt. Er
kan bijvoorbeeld sprake zijn van een minimale omvang van een functie, die ook bij een krimpende
organisatie niet kleiner kan zijn. Een groeiend takenpakket hoeft net zo goed niet te betekenen dat
ook de overhead moet meegroeien.
Ook in Nieuwegein zijn er vragen hoe dit zijn uitwerking heeft binnen de ambtelijke organisatie na
bezuinigingsronden. Overhead heeft een negatieve gevoelswaarde. Vaak wordt het in één adem
genoemd met bureaucratie en verspilling. Maar zonder ondersteuning, sturing en beheersing
zouden veel primaire taken niet of niet doelmatig of doeltreffend kunnen worden uitgevoerd.
Daarnaast is de overhead onderdeel van de bedrijfsvoering, en valt dit dus primair binnen het
domein van de gemeentesecretaris en het college. Echter ten aanzien van de bedrijfsvoering kan de
raad een aantal kaderstellende uitspraken doen en via het budgetrecht ook invloed uitoefenen op
de hoogte en de toerekening van de overhead. Daarnaast heeft de raad het recht te weten hoe de
omvang van de overhead wordt bepaald en hoe deze wordt aangestuurd.
Dit is voor de rekenkamercommissie aanleiding geweest om een onderzoek te starten naar de
absolute en relatieve omvang van de overhead en de ontwikkeling daarvan over de jaren.
1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen
In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal:
'Wat is de absolute en relatieve omvang van de overhead, op welke wijze wordt de overhead
aangestuurd, welke kaders zijn daarvoor gesteld door de raad en hoe wordt hierover
verantwoording afgelegd en welke rol speelt de overhead bij bezuinigingen en taakoverhevelingen?'

Inventarisatie van omvang en ontwikkeling
1. Wat verstaat de organisatie momenteel onder het begrip overhead en (welke taken / activiteiten
worden daartoe gerekend)? Met daarbij onze toevoeging: als de definities intern verschillen,
welke definitie kan dan het beste worden gehanteerd.

