
Beantwoording aanvullende vragen bij verzoek tot het houden van interpellatie 
van het CDA

Inleiding
In het collegenieuws is per abuis het bedrag van € 400.000,- structureel terecht 
gekomen voor het oplossen van structurele formatieknelpunten. Het betreft een 
optelling van 3 maal € 129.700,- en eenmaal € 12.000,. Dit wordt in het 
eerstvolgende collegenieuws gerectificeerd. Wij kunnen ons voorstellen dat er 
vragen zijn gerezen rondom de hoogte van het bedrag. 

Het is onze ambitie om personeelsvraagstukken in principe binnen de 
personeelsbegroting op te lossen. Wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim 
of tijdelijke werkzaamheden vanuit nieuwe ambities en of nieuwe ontwikkelingen 
doen wij een beroep op de algemene reserve. Dat is nu het geval. Door 
piekbelasting, toenemende dynamiek aan de ruimtelijke- en gebieds-
ontwikkelingskant, en langdurige uitval door ziekte zijn tijdelijke capaciteitsknelpunten 
ontstaan. Het voorstel is de incidentele knelpunten op te lossen door in totaal over de 
jaren 2017-2020 € 534.300,- te onttrekken aan de  algemene reserve; flexibel deel. 

Daarnaast constateren wij dat er een aantal structurele knelpunten op te lossen is in 
verband met toenemende regeldruk/controlelast en toenemende dynamiek aan de 
ruimtelijke- en gebiedsontwikkelingskant. Dit doen we door in 2017 € 12.000,- en 
vanaf 2018 € 129.700,- structureel bij te ramen. In het collegenieuws is per abuis het 
bedrag van € 400.000,- structureel terecht gekomen. 

1) Bij de voorbereiding van de najaarsnota heeft de fractie van D66 nog 
gevraagd naar risico’s van ziekteverzuim voor de begroting. Waarom heeft dit  
het college niet gebracht tot de verwerking van een redelijke inschatting van 
dit risico in de begroting die komende dinsdag voorligt.

Het gaat niet om alleen ziekteverzuim, maar om een combinatie van factoren. We 
zien voor de jaren 2017-2020 een aantal tijdelijke en structurele knelpunten in de 
personele capaciteit binnen de diverse taakvelden. De afgelopen jaren is fors 
bezuinigd op het personeel.  We zien dat de ambities in de afgelopen jaren niet 
afnemen en er ook nieuwe ontwikkelingen van invloed zijn op de beschikbare 
capaciteit. We willen een flexibele organisatie zijn met een vaste kern en daar 
omheen een flexibele schil. We merken dat we de flexibele schil continue volledig 
inzetten en dat dit niet voldoende is om de werkdruk tot een aanvaardbaar niveau te 
brengen. Dat is de reden dat we nu extra budget (deels incidenteel, deels structureel) 
aanvragen met de Najaarsnota 2017.

 
2) Anders gezegd; heeft het college dit probleem niet kunnen zien aankomen; 

de mensen lopen toch gewoon rond en krijgen gewoon salaris en het 
benoemen van het tekort kan met behulp van een eenvoudig rekensommetje 
zou je zo zeggen.

In de Voorjaarsnota hebben we het centraal knelpuntbudget verhoogd. Het centraal 
knelpuntenbudget wordt ingezet als er door ziekte capaciteitstekorten ontstaan. Op 
basis van het verloop van het eerste kwartaal is de inschatting gemaakt dat voor 
2017 een extra budget van € 50.000 nodig zouden hebben. Er is dus wel degelijk 
een inschatting gemaakt van de risico’s van ziekteverzuim.

Het extra budget waar we de raad nu om vragen met de Najaarsnota 2017 heeft 
slechts deels met ziekteverzuim te maken. Voor een groot deel gaat het om extra 
capaciteit vanwege ambities en externe ontwikkelingen. Dit laatste met name in de 



ruimtelijk ontwikkelingskant en vanuit de toegenomen controledruk. We proberen juist 
te anticiperen op de ontwikkelingen die we nu op ons af zien komen, mede door ook 
een meerjarig perspectief op te nemen.

3) Is het college het eens dat de begroting na de optelsom van de tekorten van 
2,1mln. Op het sociaal domein en deze structurele kosten op het 
personeelsbudget een structureel te dekken probleem laat zien van euro 2,5 
mln extra?

Helaas is  in het collegenieuws een fout geslopen. Het structurele bedrag is 
€ 129.700. Dit bedrag wordt opgenomen in de Najaarsnota en hiervoor is ook 
voldoende dekking aanwezig. 

4) Deelt het college de conclusie dat de meerjarenbegroting voor de komende 
jaren niet sluitend is te maken zonder uitname uit reserves of door radicale 
bezuinigingen? 

5) Uit welke opties denkt het college te kunnen kiezen om de 
meerjarenbegroting 2017-2022 sluitend te maken?

6) Is het college het eens dat de najaarsnota niet anders eng meer zou moeten 
zijn dan een correcte verwerking van de besluiten uit de 
begrotingsbehandeling?

Deze vragen hebben voornamelijk betrekking op de begroting 2018- 2021. In het 
kader van de aangekondigde overschrijding Sociaal Domein stellen wij voor deze 
vragen te beantwoorden bij de extra raadsvergadering van 31 oktober a.s. 


