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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-621152971 (DOS-2016-

0004648)

Contact

L.P.J.M.T. van den Berg

lpjmt.vanden.berg@pzh.nl

Onderwerp

Opheffing directie DCZ

Publiekssamenvatting

In 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid Holland besloten tot de wijziging van de 

directiestructuur, waaronder de opheffing van de beleidsdirecties DRM en DLB. Met het nu 

voorliggend voorstel tot opheffing van de directie Concernzaken (DCZ) per 1 januari 2018 is de 

voorgenomen wijziging van de directiestructuur voltooid; de sturing van de lijnorganisatie door 

lijndirecteuren is opgeheven. Ook binnen de afdelingen van de voormalige directie Concernzaken 

kan formeel worden overgestapt naar het Opgavegericht werken 

Advies

1. Op te heffen de directie Concernzaken per 1 januari 2018.

2. De directeur Concernzaken DCZ per 1 januari 2018 te ontheffen van de 

lijnverantwoordelijkheid voor de dan voormalige directie DCZ, met behoud van de positie 

als concerndirecteur met programmatische verantwoordelijkheid en in een 

portefeuilleverdeling met de provinciesecretaris de verantwoordelijkheid voor een aantal 

afdelingen (op dit moment de afdelingen P&O, FZ, FJZ en I&A, plus de afdelingen APP 

en AOG);

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over opheffing directie DCZ.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar L.P.J.M.T. van den Berg Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Baas, JH, de digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders J.N. Baljeu

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 12 december 2017 12 december 2017
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1 Toelichting voor het College

Medio 2015 is in de Koersnotitie “Opgavegericht werken vanuit toegevoegde waarde” de nieuwe 

visie op de provinciale organisatie gepresenteerd. Vanaf dat moment zijn besluiten genomen die 

deze ontwikkeling stimuleren en / of ondersteunen. Zo heeft uw college op 7 juni 2016 besloten 

tot opheffing van de beleidsdirecties DRM en DLB en de directeuren DRM en DLB ontheven van 

hun lijnverantwoordelijkheid. Op16 april 2017 is door u de “Organisatieregeling Opgavegericht 

Werken 2017” vastgesteld. 

Met de komst van de concerndirecteur en het vertrek van de directeur Concernzaken per 1 

september jl. is het moment aangebroken om de directielaag in de hiërarchie volledig te 

schrappen. Daarmee komt ook een einde aan de directie Concernzaken. 

Formeel moeten alle afdelingen rapporteren aan een directeur. De algemeen directeur / 

provinciesecretaris en de concerndirecteur hanteren een aandachtsverdeling. Dit houdt in dat de 

beleids(uitvoerende) afdelingen, i.c. W&G (plus OGZ), Bestuur (plus Communicatie), DBI, M&M, 

Samec en RWB rapporteren aan de algemeen directeur / provinciesecretaris. De 

bedrijfsvoeringsafdelingen P&O, FJZ, FZ en I&A, en de afdelingen APP en AOG rapporteren aan 

de concerndirecteur. De portefeuilleverdeling kan in de loop der tijd worden aangepast door de 

provinciesecretaris, gehoord het college van GS

Met het besluit tot opheffing van de directies worden ook de mandaten op een andere wijze 

toebedeeld. De hiervoor noodzakelijke aanpassingen worden opgenomen in de (aangepaste) 

mandaatregeling die separaat aan het college van GS ter vaststelling wordt aangeboden.

Het opheffen van de directies heeft ook gevolgen voor de inrichting van processen, systemen en 

registraties. Voorbeelden hiervan zijn de inrichting IDMS en de ordening in basisregistraties en 

informatieoverzichten. Er is een project gestart dat ten doel heeft om deze gevolgen in kaart te 

brengen en de nodige herstelacties uit te voeren. 

Financieel en fiscaal kader

Geen bijzonderheden

Juridisch kader

Aanpassing van de mandaatregeling. De aangepaste mandaatregeling wordt via een apart 

voorstel aan GS aangeboden ter vaststelling. 

2 Proces

In 2016 hebben GS besloten tot de wijziging van de directiestructuur, waaronder de opheffing van 

de beleidsdirecties DRM en DLB. Met het nu voorliggend voorstel tot opheffing van de directie 

DCZ per 1 januari 2018 is de voorgenomen wijziging van de directiestructuur voltooid; de sturing 

van de lijnorganisatie door lijndirecteuren is opgeheven. Ook binnen de afdelingen van de 
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voormalige directie concernzaken kan formeel worden overgestapt naar het Opgavegericht 

werken. 

De OR heeft afgezien van het geven van advies, omdat dit besluit geen nadere personele 

gevolgen met zich meebrengt en een direct vervolg is op/afronding is van de opheffing van 

de directiestructuur DRM en DLB, waarover de OR op 21 juni 2016 positief advies heeft 

uitgebracht.

3 Communicatiestrategie

Het personeel wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd. 
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