
Begroting 2020 Personeelskosten in relatie tot kosten inhuur personeel van derden: 

 

Bij de begroting 2020 is tot een bedrag van € 29 miljoen rekening gehouden met salariskosten 

inclusief nog in te vullen knelpuntenbudget maar exclusief kosten bestuur (raad en college). 

Daarnaast zijn voor inhuur personeel van derden tot een bedrag van € 1,3 miljoen ramingen 

opgenomen. 

Tot een bedrag van € 715.000 betreffen dit ramingen voor de diverse afdelingen , € 456.000 voor 

diverse exploitatiebudgetten zoals beheer erfgoed (archief en museum) , KCC  enz. Tot een bedrag 

van € 150.000 is nog budget inhuur beschikbaar ten laste van het knelpuntenbudget 2020. Vanaf 

2021 komt dit budget te vervallen. 

Naast deze ramingen zijn er ook budgetten beschikbaar voor personeel sociale werkvoorziening, 

vrijwilligers(actief bij beheer archief en musea) , en Regionale uitvoeringsdienst milieu (RUD). 

Voor de begroting 2020 kan gesteld worden dat de budgetten voor personeel en personeel van 

derden in lijn liggen met de ramingen die hiervoor, rekening houdend met stijgingen als gevolg van 

cao- ontwikkelingen en prijsindex, in voorgaande jaren beschikbaar waren c.q. door de raad via het 

knelpuntenbudget en personeelsprioriteiten in de begroting (aanvullend) beschikbaar zijn gesteld. 

Gedurende het jaar zijn er echter ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om meer tijdelijk 

personeel in te zetten. 

Hierbij kunnen zich verschillende scenario’s voordoen : 

1. Tijdelijke inhuur omdat er sprake is van vacatures die langdurig openstaan of bij langdurig 

ziekteverzuim. 

2. Tijdelijke inhuur voor projecten waarvoor een krediet door de raad beschikbaar is gesteld. 

3. Tijdelijke inhuur  die betrekking heeft op de reguliere werkzaamheden 

(exploitatiebudgetten). 

 

Ad 1. Bij tijdelijke inhuur bij vacatures en langdurig ziekteverzuim is er in feite sprake van “uitruil” 

van beschikbare budgetten voor salariskosten voor een budget voor tijdelijk personeel. Aangezien 

inhuur personeel per definitie duurder is dan eigen personeel heeft dit tot gevolg dat er minder 

capaciteit kan worden ingehuurd. Het is daarbij de verantwoordelijkheid van het management om te 

zorgen dat een en ander binnen de totale beschikbare budgetten wordt uitgevoerd ( op 

afdelingsniveau en op concernniveau). Het is daarbij denkbaar dat extra kosten voor een afdeling 

gecompenseerd moet worden door beschikbare ruimte bij een andere afdeling. Dit kan tot gevolg 

hebben dat de kosten in de jaarrekening op een andere plaats terecht komen dan in de begroting. In 

2018 is bijvoorbeeld veel ingehuurd voor de afdeling financiën en voor management. Daardoor zijn 

de kosten op overhead fors groter dan begroot, maar dat wordt dus gecompenseerd door lagere 

kosten op de programma’s. 

Ad 2. Bij projecten is het gebruikelijk dat in het kredietvoorstel aan de raad al rekening wordt 

gehouden met inhuur van (externe) projectleiding als de aard van de investering dit noodzakelijk 

maakt.  

Ad 3. Bij een aantal uitvoerende werkzaamheden kan het voorkomen dat er aanvullende capaciteit 

wordt ingehuurd zoals bijvoorbeeld bij de invoering van de 3D’s. Uitgangspunt hierbij is dat de 



betreffende afdeling deze kosten moet opvangen uit de exploitatiebudgetten die binnen de 

begroting beschikbaar zijn. Dit kan dus het uitvoeringsbudget voor de 3D’s zijn, maar ook 

bijvoorbeeld budgetten die via de algemene uitkering door het rijk beschikbaar zijn gesteld en voor 

de uitvoering van de werkzaamheden en binnen de begroting van de gemeente Weert hiervoor 

geoormerkt zijn. Hier ontstaat dus een verschuiving tussen de lasten (in de jaarrekening) die in de 

begroting op andere kostensoorten stonden begroot. Ook dit kan verschuiving tussen de 

programma’s veroorzaken. 

 

 

 

 

 

 

 


