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 Raadsvragen   Van het raadslid dhr. A.J.A. Rennenberg (OAE) over personele 
wisselingen in de directieraad 

 
 
De laatste maanden hebben er in de directieraad en in de top van ons ambtelijk 
apparaat een aantal mutaties plaatsgevonden die de kracht van een goede 
organisatie op de korte termijn kunnen aantasten, waardoor onze stad mogelijk 
ongewild schade kan ondervinden. 
Naast de gemeentesecretaris en een directielid verdwijnt nu ook het tweede 
directielid Duco Stuurman. Naast deze mutaties hebben ook in de top van het 
ambtelijk apparaat enkele mutaties plaatsgevonden, waardoor het langzamerhand 
op een duiventil begint te lijken, waarvan de duiven vertrekken en de til leeg begint 
te raken. Hoewel dit enigszins cynisch klinkt dient de ernst van de situatie toch onder 
ogen te worden gezien. 
Nu het toch niet anders is zou het Ouderen Appèl graag willen voorstellen om de 
opengevallen plaatsen, in het directieteam en in de top van het apparaat, in te vullen 
met bekwame mensen die een hart voor - en verbondenheid met de stad hebben. 
Dat daarbij in eerste instantie wordt gezocht in het eigen ambtelijk apparaat, vinden 
wij vanzelfsprekend. Onze 25-jarige kennis van de gemeentelijke organisatie heeft 
ons inmiddels wel geleerd dat er voldoende kennis en ervaring aanwezig moet zijn 
om in de ontstane vacatures te voorzien. 
 
Graag vragen wij u het volgende: 

 
1. Bent u het met ons eens dat in de gegeven situatie de organisatie onder druk 
is komen te staan? 
 
2. Bent u het dan ook met ons eens dat hiervoor een snelle oplossing 
noodzakelijk is? 
 
3. Bent u met ons van mening dat op de eerste plaats gezocht moet worden 
naar kandidaten uit ons eigen gemeentelijk apparaat? 
 
4. Indien de invulling uit het eigen apparaat niet mogelijk is vinden wij dat 
kandidaten die uit de stad of ommelanden komen de voorkeur mogen hebben 
op kandidaten die van veraf komen en weliswaar dezelfde geschiktheid 
hebben. Deelt U deze mening, zo neen waarom niet? 
 
5. Bent u het met ons eens dat in de gegeven situatie er geen gebruik moet 
worden gemaakt van het inhuren van derden? 
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6. Door u is aangegeven, dat ten aanzien van de reorganisatie niet alles verliep 
zoals verwacht mocht worden, vooral in relatie tot het sociale domein 
(16R6938). Wordt door het vertrek van Duco Stuurman deze situatie nu 
ernstig verslechterd? 
 
Eindhoven, 7 oktober 2016. 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1.  Bent u het met ons eens dat in de gegeven situatie de organisatie onder druk 

is komen te staan? 
Wij vinden dat er meer personele wisselingen onder sectorhoofden en directie 
hebben plaatsgevonden dan wenselijk is voor de continuïteit. Toch zien we dat de 
organisatie in staat is om het vertrek van haar directeur in eerste instantie voldoende 
op te vangen, totdat een structurele oplossing gevonden is.  
 
2.  Bent u het dan ook met ons eens dat hiervoor een snelle oplossing 

noodzakelijk is? 
We hebben behoefte aan een snelle oplossing, maar we moeten vooral  zorgen dat 
we een duidelijke richting voor de organisatie uitzetten die bestendig is.  
 
3.  Bent u met ons van mening dat op de eerste plaats gezocht moet worden 

naar kandidaten uit ons eigen gemeentelijk apparaat? 
Bij selectie van een goede kandidaat hanteren we de afgesproken procedures. Dit 
betekent dat we gelijktijdig intern- en extern openstellen waarbij interne 
geïnteresseerde kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang hebben.  
  
4.  Indien de invulling uit het eigen apparaat niet mogelijk is vinden wij dat 

kandidaten die uit de stad of ommelanden komen de voorkeur mogen 
hebbenop kandidaten die van veraf komen en weliswaar dezelfde 
geschiktheid hebben. Deelt U deze mening, zo neen waarom niet? 

We vinden dat we op zoek moeten naar de beste man of vrouw voor de opgave. 
Uiteraard zoeken we iemand die passie heeft voor de stad en die vol wil gaan voor de 
opgaves waar we voor staan en in staat is om in het specifieke ecosysteem dat onze 
stad is, de eigenheid van de stad kennend, daar invulling aan te geven.  
 
5.  Bent u het met ons eens dat in de gegeven situatie er geen gebruik moet 

worden gemaakt van het inhuren van derden? 
We zijn het met u eens dat inhuur in de gegeven situatie niet de voorkeur heeft, maar 
er kunnen zich omstandigheden voor doen die maken dat er toch ingehuurd dient te 
worden.  
 
6.  Door u is aangegeven, dat ten aanzien van de reorganisatie niet alles verliep 

zoals verwacht mocht worden, vooral in relatie tot het sociale domein 
(16R6938). Wordt door het vertrek van Duco Stuurman deze situatie nu 
ernstig verslechterd? 

Hoewel Duco Stuurman eerder vertrekt dan wij hadden verwacht, heeft hij ons 
geholpen scherp te krijgen waar het sociaal domein staat, en heeft hij met zijn kennis 
en ervaring beweging veroorzaakt om de organisatie te verbeteren. We zullen deze 
verbetering voortzetten.   

 
Eindhoven, 17 november  2016. 


