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Onderwerp : Motie V.M.4 : tOo/o norm externe inhuur

Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van 15 november 2OI7 is een motie aangenomen
om de inhuur van externen in 2018 te maximeren tot 107o van het totale budget
beschikbaar voor personeelskosten. De portefeuillehouder Personeelszaken heeft in de
commissie Middelen en Bestuur van L2 september 2019 de toezegging gedaan om hier
vóór de begrotingsbehandeling 2O2O op terug te komen. Met deze brief willen we u dan
ook informeren en daarmee zowel de motie als de toezegging afhandelen.

Inhuur
De externe inhuur (conform de definitie zoals deze vanuit het Besluit Begroten en
Verantwoorden is voorgeschreven) betrof zowel voor het jaar 2OL7 als het jaar 2018
19 o/o. Dit betrof zowel inhuur op formatie als inhuur op projecten.

Uit de Personeelsmonitor 2018 van het A+O fonds Gemeenten blijkt dat voor een
gemeente in de grootte van Weert de gemiddelde inhuur 18 o/o is. Landelijk (over alle
gemeenten) is deze 20 o/o. Hieruit blijkt dat we de motie in 20L7 en 2018 niet hebben
kunnen uitvoeren. De reden hiervoor is dat uitvoering van de motie op een moment kwam
waarop er sprake was van:

1. Economisch herstel (meer werkzaamheden)
2. Decentralisatie van rijkstaken
3. Hoger ziekteverzuim

Op 26 september 2018 heeft uw Raad een voorstel inzake knelpuntenbudget geaccordeerd
juist vanwege de nieuw ontstane situatie. Dit besluit, met bijbehorend budget, vormde
een eerste stap op weg naar meer balans in de benodigde personele capaciteit ten
opzichte van de ambities van onze gemeente.

Op dit moment betreft de inhuur sec op formatie (openstaande vacatures, oftewel
onderuitputting, tot en met augustus 2019) t3 o/o. Daarnaast is er inhuur voor projecten
welke wordt bekostigd uit projectbudgetten en niet uit het personeelsbudget.
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Doorkijk toekomst

Bij de opmaak van de beleidsbegroting 2O2O (programmaplan 09 - middelen, bestuur en
algemeen beheer, tabel "wat gaan we daarvoor doen?") wordt uitgegaan van de intentie
van de onderhavige motie en is deze "norm" van 10Vo mee overgenomen.

Hoewel het streven is om maximaal 10o/o in te huren vanuit het personeelsbudget kan de
vraag worden gesteld of een strikte en genormeerde taakstelling op de inhuur past bij een
moderne bedrijfsvoering en wendbare organisatie die we willen en moeten zijn. In tijden
waarin het moeilijk is om de juiste mensen aan te trekken voor de openstaande vacatures
biedt inhuur een goed en zelfs essentieel alternatief. De intentie is uiteraard om zoveel
mogelijk te werken met medewerkers in eigen dienst.

We gaan er hiermee vanuit dat u voldoende geïnformeerd bent en de motie V.M.4 hiermee
afgehandeld is.

Met vriendelijke groet,
burgem er en

M.J.M. Meertens
Gemeentesecretaris e r

mans



 

 

                                                        

   

      

 

                    Motie            V.M.4 

 
Onderwerp:  10% norm externe inhuur (programma V) 

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 15 november  2017,  

 

Overwegende dat: 
 

• in 2016 aan externe inhuur 5 miljoen euro is uitgegeven; 
• in 2016 de uitgaven aan personeel € 22.683.069,- bedroegen; 
• in het traject WinD, strategisch personeelsbeleid en oplossen van personele knelpunten 

diverse uitgaven worden gedaan om tot een toekomstbestendig personeelsplan te komen; 
• in de begroting in de bijlage beleidsindicatoren op pagina 170 de externe inhuur op 7,05% 

gesteld is, 
 

 
Draagt het college op 
een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee de externe inhuur wordt gemaximeerd op 10% 
van het totale budget dat in 2018 beschikbaar is voor personeelskosten. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Fractie SP,                Fractie Juist495, 
 
 
 
B. Peterse                 R. Zincken 

 


