
o
Pto>L

ãr¡l> GEMEENTE vIIE E RT

Onderwerp

Motie V.M.4 : LOo/o norm externe inhuur

Voorstel

De Raad informeren conform de concept raadsinformatiebrief

Inleiding

In de raadsvergadering van 15 november 2Ot7 (begrotingsbehandeling 2018) is een motie
aangenomen om de inhuur van externen te maximeren tot 10olo van het totale budget
beschikbaar voor personeelskosten.
Voor het informeren van de Raad en het afhandelen van deze motie is een
raadsinformatiebrief opgesteld. Deze is bijgevoegd.

Beoogd effect/doel

Afhandelen van de motie V.M.4: 10o/o norm externe inhuur

Argumenten

De omvang van externe inhuur is momenteel 19olo (berekening conform de definitie zoals
deze vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden is voorgeschreven). In vergelijking
met de benchmark is dit in de pas met het landelijke niveau. De inhuur sec op formatie
(openstaande vacatures, oftewel onderuitputting) is tot en met augustus 2019 13 o/o. De
resterende inhuur betreft inhuur op tijdelijke (nieuwe) werkzaamheden en projecten,
bekostigd uit andere budgetten dan de formatie.

In de raadsinformatiebrief wordt de Raad hierover geïnformeerd en wordt een doorkijk
gegeven naar de toekomst. Daarbij wordt het besluit gememoreerd van de Raad in
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september 2018 inzake het knelpuntenbudget. De verwachting is dat in de komende jaren

daarmee een kentering zichtbaar wordt in de verhouding inhuur en vaste formatie.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Commun icatie/ participatie

De Raad te informeren met de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief.
Daarnaast wordt geadviseerd om ter informatie een afschrift hiervan toe te sturen aan de
oR.

Overleg gevoerd met

Intern:

HRM, F&C, DT.

Extern:

Bijlagen:

. Conceptraadsinformatiebrief
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