
 

Kaatsheuvel, 19 juli 2022 

 

 

Aan:   College van burgemeester en wethouders gemeente Loon op Zand 

Betreft:  Schriftelijke vragen betreffende de collegevergadering van 12 juli 2022, punt 3.4,  

Tijdelijke ondersteuning directie  

 

Geacht college, 

Naar aanleiding van agendapunt 3.4 met de daarbij vermelde (onderstaande) besluitpunten in de 

collegevergadering van 12 juli jongstleden, heeft GemeenteBelangen een aantal vragen 

geformuleerd. 

Er staat aangegeven dat vanwege de vele (strategische) opgaven voor onze gemeentelijke organisatie 

er extra capaciteit noodzakelijk is om de gemeentesecretaris te ondersteunen. Doel is om de 

gemeentesecretaris vrij te maken om zich goed te kunnen richten op deze (tijdgebonden) opgaven 

en de werk - privé balans te kunnen garanderen.  

Besluit: 1. tijdelijke ondersteuning in te huren voor de directietaken van de gemeentesecretaris; 

Besluit: 2. ondersteuning voor gemiddeld 3 dagen per week en vooralsnog tot 1 november 2022; 

Besluit: 3. kosten van het voorstel in BERAP – 2, 2022 te verwerken. 

Onze gemeentesecretaris is sinds kort in dienst van de Gemeente Loon op Zand, de strategische 

opgaven waren bij haar indiensttreding al bekend.  

Het college heeft besluitvorming aangehouden. Toch willen wij de volgende vragen stellen: 

Vraag 1. 

Zijn deze strategische opgaven in het sollicitatie gesprek voldoende toegelicht en doorgevraagd? 

Vraag 2. 

Heeft de gemeentesecretaris deze strategische opgaves onderschat? 

Vraag 3. 

Zijn de strategische opgaves wel in een reëel tijdpad gezet? 

Vraag 4. 

Krijgt de gemeentesecretaris binnen de organisatie voldoende draagvlak om deze strategische 

opgaves uit te voeren? 

Vraag 5. 

Welke specifieke taken worden gedelegeerd naar de ondersteuning?  

Hoe is de verdere afstemming  met het managementteam en college geregeld?  

Hoe blijft de gemeentesecretaris op de hoogte van alles wat er speelt, om dit daarna weer op te 

kunnen pakken? 



Vraag 6. 

Wat zijn de kosten van de ondersteuning? 

Vraag 7. 

Kan de gemeentesecretaris dit veranderingsproces na 1 november zonder ondersteuning wel 

voldoende doorzetten? En kunnen de gedelegeerde taken dan weer volledig door de 

gemeentesecretaris opgepakt worden? 

Vraag 8. 

Is er binnen de organisatie gekeken of er medewerkers zijn die de gemeentesecretaris kunnen 

ondersteunen? 

Vraag 9. 

Hoe wordt de gemeenteraad hierbij betrokken en geïnformeerd? 

 

GemeenteBelangen ziet de antwoorden op bovenstaande vragen met belangstelling tegemoet. 

 

Namens GemeenteBelangen, 

Wim Veldkamp 

 


