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Nummer Motie of 
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IX.A.1 Sluitende begroting voor 2021

Partij: CDA

Omschrijving Motie/amendement:

Draagt het college op om: de post personeelskosten/inhuur wordt verlaagd met 1,5  miljoen euro3),deze 
besparing zal worden bereikt door een beperking van de inhuur (hieronder valt niet de inhuur op 
projecten, deze wordt bekostigd uit de desbetreffende projecten zelf);

Reactie portefeuillehouder in de raad
O Overbodig
X Ontraden
O Overnemen

Antwoord:
We delen uw mening dat we moeten streven naar een sluitende begroting. Om die reden hebben we er in 
deze situatie voor gekozen om een deel van de algemene reserves te gebruiken om de begroting sluitend 
te maken. Die is ook bedoeld voor situaties zoals deze. Wij zijn echter van mening dat het beter is om een  
zorgvuldig proces te doorlopen om te komen tot een structureel sluitende begroting. Wij willen u graag in 
de gelegenheid brengen uw kaderstellende rol goed in te vullen. Om die reden ontraden we u om de 
begroting voor 2021 sluitend te maken door nu al keuzes te maken.

De huidige stand van zaken is dat de organisatie op dit moment al enorm onder druk staat, ook omdat er 
steeds taken bijkomen. Dit is al eerder geconstateerd. Dit heeft onder andere geleid tot het beschikbaar 
stellen van het knelpuntenbudget. Door dit budget loopt de formatie momenteel in de pas met de 
benchmark ontwikkeling. Hij is zelfs nog steeds iets lager. Tegelijk met de toename van de formatie is een 
vermindering van de inhuur zichtbaar, een verlaging van de werkdruk én een daling van het verzuim. 
Het knelpuntenbudget is gecreëerd door de organisatie voor de komende jaren een inverdieneffect te 
laten realiseren. Deze is bovenop de bestaande taakstelling van Wind gekomen. Op dit moment is het al 
de vraag of deze 2 taakstellingen realistisch zijn. Door daar echter nu een extra taakstelling bovenop te 
leggen is de organisatie terug bij af. Dit raden wij ten stelligste af.
In de voorbereiding van het proces van de Kadernota gaan wij als college samen met de organisatie graag 
met u in gesprek over de organisatie en de wijze waarop de organisatie zich ontwikkelt mede in relatie tot 
de huidige taakstellingen. Wij zeggen u toe dat wij u graag inzicht in de P-begroting en de inhuurkosten.

Los daarvan plaatsen we ook financieel enkele kanttekeningen bij dit amendement:
 Zo verwachten wij, in tegenstelling tot wat u beweert, voor de komende jaren geen hogere 

uitkering van het gemeentefonds.
 De laatste signalen zijn overigens dat de herijking toch nog niet zover is dat het in de 

decembercirculaire gaat landen.
 De salariskosten zijn afgelopen jaren gestegen, deels als gevolg van het repareren van Flow-

bezuinigingen door het knelpuntenbudget (feitelijk een sigaar uit eigen doos). Deels ook door 
extra taken, bijvoorbeeld taken in het sociaal domein. Verder zijn het hoofdzakelijk cao stijgingen 
(zie overzicht).

 In de begroting zit een bedrag van € 1,8 miljoen aan inhuur: Daarvan is € 1,2 miljoen voor 
projecten en specifieke budgetten. Daarnaast zit hierin budget voor inhuur deskundigheid 
(bijvoorbeeld advies aanbestedingen) en opvang piekmomenten. U maakt een vergelijking met de 
jaarrekening, maar daar zit ook inhuur in die uit de onder uitputting wordt betaald. Deze 
onderuitputting is nodig bijvoorbeeld voor vervanging van cruciale functies, o.a. bij ziekteverzuim. 




