Vragen rondvraag commissie BV-IW 13 maart 2018

Vragen ziekteverzuim toezicht openbare ruimte
Op 22 februari is de gemeenteraad bijgepraat over de ontwikkelingen van de
organisatieveranderingen via het WinD-traject. Hier is ook het ziekteverzuim aan de orde gekomen.
Op 28 februari ontving de raad bericht dat de afgelopen maanden is het ziekteverzuim gestegen van
4,5 naar 8,01 procent. Het college heeft hierbij aangegeven dat dit de volle aandacht heeft en dat er
passende maatregelen in voorbereiding zijn, zoals het verminderen van de werkstress en de instroom
van nieuw jong potentieel. In het Strategische BeleidsPlan dat dit jaar wordt aangeboden komt het
college met structurele maatregelen.
Op 25 november 2015 heeft de gemeenteraad besloten niet verder te gaan met de uitbesteding van
het toezicht openbare ruimte (Boa’s). Aanvullend heeft de gemeenteraad bij de kadernota op 15 juni
2017 besloten structureel extra middelen voor capaciteitsuitbreiding in te zetten met 150.000 euro
vanaf 2018.
De SP heeft het bericht bereikt dat het team toezicht openbare ruimte te maken heeft met een hoog
percentage ziekteverzuim en onderbezetting. We hebben vernomen dat de bezetting ingevuld wordt
met externe inhuur via Sinvest BV. Ons lijkt dit tegenstrijdig aan het streven van de gemeenteraad
het toezicht in publieke handen te houden, evenals de doelstelling jong talent aan te nemen en op te
leiden. Dit geldt niet alleen voor beleidstaken, ook voor de uitvoering. Daarom de volgende vragen:

1. Klopt het dat het team toezicht openbare ruimte te maken heeft met een relatief hoog
(langdurig) ziekteverzuim? Welk percentage is voor dit team van toepassing?
2. Op welke wijze geeft het college invulling aan het opvullen van deze capaciteit? Is dit via
Sinvest BV en zo ja hoe worden de meerkosten hier van gedekt?
3. Met de extra middelen vanaf 2018, wat is de beschikbare (vaste) formatie in FTE per 1-12018? En wat is de huidige daadwerkelijke bezetting?
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