Bestuurlijke ambities
Fractiebudgetten
Vanuit de raad is verzocht om de fractiebudgetten weer op te nemen. Die zijn destijds in het kader van de
bezuinigingen door de fracties ingeleverd. Het betreft een bedrag van € 7.310 (€ 430 per raadslid). De
griffie zal gezamenlijk met de fractievoorzitters een onderzoek doen naar de daadwerkelijk benodigde
middelen. De basis voor de benodigde middelen is de nieuw op te stellen verordening.
Meubilair bestuursvleugel
Het meubilair van de bestuursvleugel bestaande uit de kamers voor burgemeester, wethouders, directeur
en secretariaat zijn gedateerd en moeten worden vervangen en aangepast worden aan de huidige
maatstaven en inrichtingsstijl.
Maatschappelijk gebruik MFA De Kersentuin
Met de Stichting Krachtig Krommerijn en de bibliotheek worden gesprekken gevoerd over het gebruik door
maatschappelijke instellingen, verenigingen en groepen in de MFA De Kersentuin. Hiermee wordt invulling
gegeven aan het maatschappelijk gebruik in de MFA. De gesprekken zijn nog niet afgerond, maar, gelet
op de beschikbare ruimten voor dit gebruik, zal naar verwachting gevraagd worden deze ruimten
enigszins aan te passen. Hiermee zijn investeringen gemoeid. De hoogte hiervan en of hieraan
medewerking kan worden gegeven is nog onduidelijk.
Pilot intensieve aanpak richting werk
Het hebben van werk geeft naast het verwerven van een inkomen structuur aan de dag, sociale contacten, mogelijkheden voor ontwikkeling. Werk dan wel activering kan bijdrage aan de gezondheid van de
inwoners van Bunnik (“werk als medicijn”). Uit de analyse van het bijstandsbestand blijkt dat een deel van
het bestand een lange afstand heeft tot de arbeidsmarkt of waarbij activering als haalbaar wordt geacht.
Deze groep kent diverse belemmeringen zoals: psychische problemen of gezondheidsproblemen, gedragaanpassingen, belemmeringen in de privésfeer etc. Omdat het gaat over diverse levensterreinen is
voor deze groep een intensievere maar vooral ook een integrale aanpak nodig met een lange adem.
Voorgesteld wordt om vanuit het Centrum voor Elkaar in samenwerking met de RSD deze belemmeringen
weg te nemen en activering mogelijk te maken. Hiervoor wordt in 2019 een pilot ingezet met als doel een
integrale aanpak voor deze doelgroep richting werk en activering. Met deze aanpak is uitstroom te
genereren op langere termijn en vindt een versterking van de inzet van activering en werk binnen het
sociaal domein plaats.
Formatie
Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
In 2017 is op basis van een benchmark geconstateerd dat de huidige inzet op OOV in Bunnik niet aansluit
op actuele ontwikkelingen en verwachtingen. Toch heeft Bunnik net als in de rest van Nederland te maken
met verschillende veiligheidsvraagstukken, die uiteenlopen van woninginbraken en diefstal uit auto’s tot
georganiseerde criminaliteit en ondermijning. De gemeente heeft hierin een belangrijke en wettelijk taak.
In de afgelopen jaren is hier beperkt op ingezet. Dat leidt tot beperkingen in de samenwerking met
partners en daarmee de uitvoering van taken op het gebied van OOV en crisisbeheersing. Daarom is in
2017 een opgave gestart om de basis op orde te brengen. De opgave richt zich op:
1. het opstellen en actualiseren van lokaal beleid;
2. de capaciteit aanpassen naar het juiste niveau dat past bij schaalgrootte van de gemeente;
3. de inbedding in de ambtelijke organisatie; en
4. meer samenwerken met het team veiligheid van de gemeente Zeist.
Bij het organiseren en coördineren van deze gemeentelijke basistaken op OOV hoort een reële
verwachting dat er structureel extra capaciteit nodig zal zijn. Deze capaciteit is als volgt verdeeld 0,4 fte
coördinatie OOV, 0,3 fte coördinatie BIBOB/ondermijning en 0,4 fte crisisbeheersing.
Uitbreiding inhuur Boa’s ikv OOV
In de afgelopen jaren is beperkt ingezet op handhavingscapaciteit (Boa’s) op drank en horeca,
evenementen en APV. Daardoor is er onvoldoende toezicht en handhaving op de kaders die gesteld
worden door wet- en regelgeving en dat levert veiligheidsrisico’s op. Risico’s voor bezoekers als jeugd en
jong volwassenen maar ook voor de omgeving. Toezicht en handhaving is nodig voor een veilig en
gezond verloop van evenementen en horeca en het voorkomen van hinder en overlast door bijvoorbeeld

alcoholgebruik. Toezicht en handhaving dient structureel te worden ingezet. De verwachting is reëel dat er
extra capaciteit voor nodig is.
Fysiek domein
Openbare ruimte
Op het gebied van recreatie en toerisme spelen de ontwikkelopgaven: Nieuwe Hollandse Waterlinie en
Limes, ARV gebied, etc. Op dit moment worden de reguliere werkzaamheden mede uitgevoerd door
inhuur en bekostigt door tijdelijke financiering/subsidiering. Om een voldoende solide basis onder dit
werkveld te hebben is het gewenst om de bestaande bezetting van 0,5 fte aan te vullen met 0,5 fte tot 1,0
fte totaal.
De uitvoering van het sport- en accommodatiebeleid (o.a. voorzieningen sportvelden, beleid MFA’s) wordt
op dit moment grotendeels uitgevoerd door inhuur. Dit is niet gewenst vanwege het structurele karakter
van de taken en de problematiek (veel betrokken partijen en vereiste historische kennis). Daarom de wens
om hiervoor 0,5 fte structurele formatie in te zetten.
Bedrijfsvoering
Communicatie
Door een toenemende vraag naar communicatie en het ontstaan van een vacature is een quick scan
uitgevoerd op de rol en inrichting van het taakveld communicatie door een externe partij. Samengevat is
geconcludeerd dat een brede visie op communicatie ten aanzien van alle stakeholders ontbreekt, de
Uitvoeringsstrategie niet is verankerd in de organisatie, digitale en participatieve communicatie achter blijft
en er te weinig capaciteit is om te vernieuwen en mee te gaan in de dynamiek van Bunnik en de wereld
om Bunnik heen. Om hieraan invulling te geven wordt gekozen voor een netwerkconstructie. Dit houdt in
dat de eigen organisatie zelf de basisondersteuning, going concern en “kleine” projecten (bijvoorbeeld
glasvezel buitengebied) doet. Bij “grotere” projecten en participatietrajecten (bijvoorbeeld
uitvoeringsstrategie) wordt gewerkt met een pool van ZZP-ers of bureaus. Om op een minimaal niveau te
komen wordt de formatie voor communicatieadviseurs uitgebreid. Daarnaast is een materieel budget
nodig voor projecten. Dit laatste is nog niet in te schatten; derhalve nog geen raming opgenomen.
Sociaal domein
e
Jeugdconsulent / Wmo consulent / 1 klantcontact Centrum voor Elkaar
In 2018 wordt een evaluatie van het Centrum voor Elkaar uitgevoerd. Hierin wordt breed gekeken naar
kwaliteit, effectiviteit en efficiency. Problemen die nu concreet worden ervaren zijn: structurele hoge werkdruk binnen zowel Jeugd als Wmo, onvoldoende aansluiting tussen mogelijkheden KCC en behoefte Centrum voor Elkaar. De gemeente Bunnik houdt er rekening mee dat uit het onderzoek zal blijken dat voor
zowel Jeugd als Wmo extra capaciteit nodig zal zijn en dat ook het eerste contact met de gemeente (nu
KCC) een andere invulling zal moeten krijgen, waarvoor extra capaciteit en andere expertise nodig is.
Voor de functie voor het eerste klantcontact wordt verwacht dat in eerste instantie 0,67 fte zal volstaan.
Voor Jeugd en Wmo-consulenten is het moeilijker om een redelijke inschatting te maken. De evaluatie
moet uitwijzen hoeveel er nodig is.
Maatschappelijk verbinder
In 2017 en 2018 is een 2-jarige pilot uitgevoerd met betrekking tot de inzet van een maatschappelijk verbinder. Hij richt zich op inwoners met complexe problematiek, die niet (in staat zijn om) zelf een hulpvraag
kunnen stellen, zoals inwoners met verward gedrag, jongeren met complexe problemen, ex-delinquenten,
etc. Zijn werkzaamheden bevinden zich op het snijvlak van zorg en veiligheid, waar door diverse betrokkenen voorheen onvoldoende mogelijkheden waren om snel interventies te kunnen plegen. In 2018 zal de
pilot worden geëvalueerd. De eerste beelden uit het veld (politie, woningcorporatie, GGZ, etc.) zijn zeer
positief, dus de verwachting is dat de pilot kan worden omgezet in een vaste aanpak. Hiervoor is het nodig
dat de tijdelijke formatie structureel wordt. Halverwege de pilot blijkt al dat de oorspronkelijke 0,67 fte te
weinig is om alle taken te kunnen vervullen. De verwachting is dat 0,89 fte nodig is.
Vrijwilligersregisseur
In november 2017 is een 2-jarige pilot gestart met betrekking tot de inzet van een vrijwilligersregisseur.
Deze richt zich op 2 knelpunten:
1. Het ondersteunen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en uitvoeren
van vrijwilligerswerk. Deze taak was nergens belegd, waardoor de RSD in Bunnik geen inwoners
met een uitkering via vrijwilligerswerk hun eerste stappen richting (betaald) werk kon laten maken.
In de korte tijd dat de pilot loopt zijn al diverse mensen gestart met vrijwilligerswerk.

2. De samenwerking tussen formele en informele zorg kent enkele knelpunten, zoals de afstemming
tussen hulpverlener en mantelzorger en het vinden van vrijwilligers voor zorgvragen. Ook hierin
zijn eerste stappen gemaakt.
Het is nog te vroeg om enige uitspraak te doen over het succes van de pilot. Begin 2019 zal de pilot
worden geëvalueerd. Pas dan zal worden bepaald of de functie/taken structureel op deze wijze worden
voortgezet.
Werkplekken
Met de uitbreiding van fte’s is ook budget nodig voor de inrichting van een werkplek. Het gaat dan vooral
om een account op de ICT infrastructuur, waarvoor een bijdrage is verschuldigd aan de RID Utrecht.

