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Onderwerp

Uitbreiding formatie Ruimte en Economie ten behoeve van landbouw.

Voorstel

De gemeenteraad voor te stellen om de formatie van de afdeling Ruimte en Economie uit
te breiden met 1 fte ten behoeve van een beleidsadviseur landbouw.

Inleiding

De beleidscapaciteit bij de afdeling Ruimte en Economie is ontoereikend om bestaande
taken en nieuwe taken en ambities op het gebied van landbouw het hoofd te bieden. De
werkdruk is daardoor erg hoog. Om te kunnen acteren in alle opgaven die op ons af
komen is structurele capaciteit nodig.
Dit is gemeld bij de personele prioriteiten in de begroting 2020.
Tijdens de behandeling van de begroting 2O2O is besluitvorming over uitbreiding van de
formatie van Ruimte en economie uitgesteld. Door de raad is gevraagd om in een
afzonderlijk raadsvoorstel de noodzaak van de uitbreiding te onderbouwen.

Beoogd effect/doel

1. Doeltreffende uitvoering van de landbouwvisie 2020 - 2O3O
2. Verbeteren van communicatie tussen sector en gemeentelijke overheid

Argumenten

In het raadsvoorstel wordt vooral ingestoken op:
1. De veranderende rol van de gemeente die nodig is om de transitie in de sector in

de juiste richting te sturen.
2. De noodzaak om samen te werken met andere overheden en met (groeperingen

uit) de agrarische wereld.
Het verbeteren van het contact met agrarische ondernemers.
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Het realiseren van eigenaarschap voor het werkveld Landbouw

Kanttekeningen en risico's

Indien de formatie nlet wordt uitgebreid leidt dit tot extra werkdruk omdat diverse taken

op het gebied van landbouw opgepakt en uitgevoerd moeten worden. Tevens kan er dan

geen uitvoering gegeven worden aan de nog vast te stellen landbouwvis¡e, de tränsltle dle

nodig is in de landbouw en in het streven naar een toekomstbestendig, groen, vitaal

buitengebied

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten van de invulling van deze fte zijn geraamd op € 87.000,- en worden gedekt uit
de personele prioriteiten 2O2O (prioriteit nr. 32: Beleidsadviseur landbouw)'

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Gommu nicatie/ particiPatie

Na vaststelling zal de functie worden opengesteld conform de gebruikelijke kanalen

Overleg gevoerd met

Intern:

Edward Salman (Financiën)
Brigitte Jansen (HRM)

Bijlagen:
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