
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college van burgemeester en wethouders 

Datum: 6 februari 2018 

Onderwerp: aanvulling centraal flexbudget 2018 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: informatie (algemeen) 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Afgelopen periode is een inventarisatie gemaakt van de te verwachte inhuur voor 2018. Waar mogelijk 

is dit gedaan voor het hele jaar; op onderdelen was dit echter niet mogelijk en is de inventarisatie 

beperkt tot het eerste half jaar. Om de voortgang van diverse reguliere werkzaamheden en projecten 

te waarborgen is het noodzakelijk nu over te gaan tot inhuur en hiervoor zijn aanvullende middelen 

nodig. In totaliteit is er op dit moment voor 2018 een aanvullend budget nodig van € 256.000. Deze 

bijstelling wordt verwerkt via de eerste bestuursrapportage.  

 

In de begroting 2018 is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing al het risico inzake 

de inhuur opgenomen1. Voor inhuur is een centraal flexbudget (voorheen algemeen 

personeelsbudget) beschikbaar. Wanneer formatie niet (volledig) is ingevuld wordt het bijbehorende 

budget toegevoegd aan dit flexbudget. Door de gerealiseerde ombuigingstaakstelling wordt er vanuit 

(rest)formatie minder toegevoegd aan het flexbudget dan voorheen. Hierdoor is het beschikbare 

budget lager en kan de situatie ontstaan dat de behoefte/noodzaak aan inhuur groter is dan het 

beschikbare budget. Bij het opstellen van de begroting 2018 is de keuze gemaakt om het centrale 

flexbudget niet te verhogen, maar het risico te melden in de paragraaf. In de voorgaande jaren is 

gemiddeld € 1,3 miljoen besteed aan externe inhuur. In de begroting 2018 is ca. € 355.000 

beschikbaar specifiek voor externe inhuur. Vanuit (nog) niet ingevulde formatie wordt ca. € 435.000 

toegevoegd aan het centrale flexbudget waardoor in totaal € 790.000 beschikbaar is. Het bedrag voor 

niet ingevulde formatie komt voornamelijk uit de nieuw aan te stellen medewerkers in de buitendienst 

waarover in de begroting 2018 (conform voorjaarsnota 2017) is besloten. Deze medewerkers worden 

gedurende het jaar gefaseerd aangesteld op basis van de uitbreiding van het areaal. 

 

Uit de inventarisatie blijkt dat de aantrekkende economie in relatie tot de uitdagingen waar we als 

gemeente voor staan een groot beroep doen op de capaciteit van de organisatie. Het eerder in de 

begroting 2018 ingeschatte risico doet zich daarom nu voor. Of de extra benodigde capaciteit een 

structureel effect heeft op formatie of externe inhuur wordt onderzocht. Hierbij wordt nadrukkelijk 

gekeken of vaste formatie een betere oplossing is vanuit het oogpunt van continuïteit, 

werkgeverschap en financiën. De intentie is om dit, aan de hand van de uitkomsten van het 

onderzoek, structureel te verwerken in de voorjaarsnota 2018.  

 

Hierna is de inventarisatie opgenomen. Hierbij zijn, voor zover van toepassing, alternatieve dekkingen 

aangegeven evenals de gevolgen van het niet uitvoeren van de werkzaamheden. De inhuur is 

opgesplitst in drie categorieën, te weten:  

 categorie 1 ‘nodig vanuit bedrijfsvoering’;  

 categorie 2 ‘politieke wensen’;   

 categorie 3 ‘wettelijke verplichtingen’. 

 

                                                      
1 Zie https://heusden.begroting-2018.nl/p356/apparaatskosten  

https://heusden.begroting-2018.nl/p356/apparaatskosten


 

 

Informatie 

 

Categorie 1 ‘nodig vanuit bedrijfsvoering’ 

 

Bouwkunde 

Inhuur van een fulltime medewerker beheer/projecten bouwkunde gedurende een periode van zes 

maanden vanwege de te nemen energiemaatregelen, complexere aansturing van gebouwen en de 

aantrekkende economie waardoor er meer projecten zijn. Daarnaast zijn door het toepassen van het 

uitgangspunt ‘heel en veilig’ in de afgelopen jaren onderhoudswerkzaamheden uitgesteld waar dit 

mogelijk was. Als gevolg daarvan neemt het klachtenonderhoud toe en is er een toename van het 

aantal storingen / incidenten. Het beheerplan moet daarom geactualiseerd worden op basis van 

passende uitgangspunten en het actuele onderhoudsniveau. De verwachte kosten voor inhuur 

bedragen € 65.000. 

Als er niet wordt ingehuurd dan worden de achterstanden niet ingehaald en komt het beheer niet op 

orde. Door het ontbreken van een geactualiseerd beheerplan kunnen we niet voldoen aan de 

noodzakelijke onderbouwing voor een onderhoudsvoorziening, zoals verzocht door de provincie. 

 

Openbare ruimte 

Het cluster Beheer en Beleid Openbare ruimte (BBR) is verantwoordelijk voor het in stand houden van 

elf ketens (bomen, gras en beplanting, wegen, water, riolering, verkeer, straatmeubilair, openbare 

verlichting, kabels en leidingen, civieltechnische kunstwerken, begraven). Daarnaast vervult het 

cluster een adviserende en toetsende rol bij alle projecten in de openbare ruimte en maakt het cluster 

onderdeel uit van alle werkprocessen die een (in)directe link hebben met de openbare ruimte. De 

openbare ruimte raakt alle inwoners en is een kerntaak van de gemeente. Voor alle onderstaand 

vermelde inhuur geldt daarom als aanvullend risico de kans op imagoschade wanneer het 

omgevingsbeeld niet voldoet aan de verwachtingen. 

 

Bij de aanvulling van het algemeen personeelsbudget 2017 hebben wij u geïnformeerd2 over een 

onderzoek naar de bedrijfsvoering binnen het cluster BBR op basis waarvan tijdelijke personele 

uitbreiding noodzakelijk was. De verwachting was toen al dat dit ook voor het voorjaar 2018 zou 

gelden. Dit is inmiddels bevestigd en hieronder wordt de inhuur toegelicht die noodzakelijk is voor 

extra personele capaciteit in 2018. Op dit moment is nog niet duidelijk in hoeverre structurele 

uitbreiding noodzakelijk is. Het streven is om dit mee te nemen bij de aankomende voorjaarsnota.  

 

Wegen 

Voor het onderdeel wegen/civieltechnische kunstwerken is geen vaste bezetting aanwezig, waardoor 

capaciteit en kennis op dit gebied binnen het cluster ontbreekt. Om die reden wordt sinds 2017 een 

wegbeheerder ingehuurd. Bij de begrotingsbehandeling is bovendien een motie aangenomen om de 

beheerstrategie van ‘heel en veilig’ tegen het licht te houden. De inhuur is al verlengd voor de periode 

tot en met maart 2018. Verlenging voor april 2018 tot en met december 2018 kost € 98.000. 

Als niet wordt overgegaan tot inhuur dan wordt geen invulling gegeven aan de wettelijke taak om te 

zorgen voor het onderhoud van binnen de gemeente gelegen wegen en de bermen en bermsloot voor 

zover van belang van de weg. Op dat moment is er onvoldoende capaciteit beschikbaar om de 

beheerstrategie te herzien en een alternatief voor ‘heel en veilig’ uit te werken. Door het ontbreken 

van een geactualiseerd wegenplan kunnen we niet voldoen aan de noodzakelijke onderbouwing om 

de reserve om te zetten in een onderhoudsvoorziening zoals dat zou moeten volgens de 

begrotingsvoorschriften (BBV).  

                                                      
2 Via de memo d.d. 22 augustus 2017 ‘aanvulling algemeen personeelsbudget 2017’. 



 

 

Kabels en leidingen 

Voor kabels en leidingen is geen vaste bezetting aanwezig. Om die reden wordt sinds 2017 een 

coördinator kabels en leidingen ingehuurd. Dit is terug te zien in de stijging van de legesopbrengsten. 

Bovendien heeft de raad verzocht om de legeskosten hiervoor opnieuw tegen het licht te houden. De 

inhuur is al verlengd voor de periode tot en met maart 2018. Verlenging voor april 2018 tot en met 

december 2018 kost € 98.000. 

Als niet wordt ingehuurd, kunnen we niet aan onze wettelijke verplichting voldoen om het aanleggen 

van telecomkabels te coördineren (Telecommunicatiewet). 

 

Verkeer 

De vaste medewerker voor verkeer is nauw betrokken bij het project om de bedrijfsvoering binnen de 

clusters BBR en buitendienst op orde te krijgen. Om haar taken over te nemen en om aan de 

toenemende behoefte bij projecten te kunnen voldoen, was inhuur sinds 2017 dan ook noodzakelijk. 

De inhuur is al verlengd voor de periode tot en met maart 2018. Het gaat hierbij om de inhuur van een 

medewerker verkeer (0,67 FTE). Verlenging voor de periode april 2018 tot en met december 2018 

kost € 56.000. Daarnaast is aanvullend de inhuur van een beleidsmedewerker verkeer (1 FTE) voor 

36 weken noodzakelijk. De kosten bedragen hiervoor € 91.000.  

Wanneer niet wordt ingehuurd, moeten keuzes worden gemaakt tussen de inzet van de huidige 

medewerker voor het op orde brengen van de basis bij de clusters BBR en buitendienst (met gevolgen 

voor efficiënter werken in de toekomst, beter gedragen plannen en werkplezier van de medewerkers) 

of inhoudelijke taken waaronder: 

 geen invulling geven aan onderhoud, advisering, bijplaatsing van straatmeubilair, 

bewegwijzering, straatnaamborden; 

 geen invulling geven aan de toezegging aan de gemeenteraad en burgers om het GVVP te 

actualiseren. De invloed van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) wordt dan 

pas later in een visiedocument vertaald, waardoor (mitigerende) maatregelen niet in een 

breder verband worden/zijn bekeken; 

 geen invulling geven aan de adviserende rol bij projecten (waaronder de GOL), waardoor 

mogelijk een onwenselijke situatie ontstaat in de toekomst (inrichting, beheer, kosten); 

 geen invulling geven aan het afhandelen van verzoeken van burgers, Buurt Bestuurt. Alleen 

verzoeken met een direct risico op een onveilige situatie worden dan in behandeling 

genomen. 

 

Buitendienst 

In de afgelopen jaren is het aantal meldingen dat we ontvangen sterk toegenomen. Het lukt hierdoor 

niet om met de bestaande formatie deze meldingen af te handelen binnen de onszelf opgelegde 

normen passend bij HeuseService. Bovendien is het werkveld veranderd door verzoeken vanuit 

inwoners, eventueel via Buurt Bestuurt, waaraan we als gemeente graag meewerken. De kosten voor 

de inhuur van een opzichter buitendienst voor 36 weken bedragen € 78.000. 

Wanneer niet wordt overgegaan tot inhuur moeten we keuzes maken in de afhandeling van 

meldingen, waardoor bijvoorbeeld alleen meldingen die een direct risico vormen voor een onveilige 

situatie in behandeling worden genomen. Het gevolg kan een toename zijn van het aantal klachten 

van inwoners hetgeen in strijd is met Dromen.Doen.Heusden. Bovendien komt de coördinatie van 

bladkorven, afvalbakken, hondenpoepcontainers, zwerfafval en dumpingen in gevaar. 

 

Werkzaamheden DIV 

Om de papieren archiefachterstanden weg te werken, is voor de periode van maart tot en met 

december 2018 inhuur van 1 FTE noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen € 70.000. Als niet wordt 

ingehuurd dan is het beheer niet op orde en voldoen we niet aan de wettelijke eisen (Archiefwet). 

 



 

 

Een DIV-medewerker is vanwege ziekte voor een lange periode uitgevallen. De werkzaamheden 

kunnen niet worden opgevangen door de overige medewerkers. Het voorstel is om gedurende een 

jaar extra capaciteit voor het cluster DIV beschikbaar te stellen. De kosten in 2018 op basis van een 

payrollcontract bedragen maximaal € 54.000. 

 

Financieel beleid 

Vanwege vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof gaat en vanwege de 

implementatie van een nieuwe versie van het financieel systeem is gedurende de periode mei tot en 

met december 2018 inhuur noodzakelijk. De totale inhuurkosten bedragen € 72.000. De te ontvangen 

vergoeding bij zwangerschap bedraagt ongeveer € 17.000. Het restantbedrag ad € 55.000 komt ten 

laste van het centrale flexbudget. Als niet wordt ingehuurd dan zorgt dit voor een knelpunt omtrent het 

opstellen van de begroting 2019 en de implementatie van een nieuwe versie van het financieel 

systeem. 

 

Categorie 2 ‘politieke wensen’ 

 

Projecten 

Het gaat hier om inhuur van diverse projectleiders voor projecten zoals De Voorste Venne, GOL en 

Geerpark voor de periode januari tot en met juni 2018. De totale inhuurkosten voor deze periode 

bedragen € 152.000. Hiervan komt € 101.000 ten laste van projecten en € 51.000 ten laste van het 

centrale flexbudget. Geen inhuur betekent dat projecten vastlopen. 

 

Medio 2018 gaat een programmamanager projectleider met pensioen. De werkzaamheden bestaan 

met name uit programmamanagement en relatiebeheer in het kader van samenwerkingsverbanden. 

Eerder is de inschatting gemaakt dat invulling van deze vacature niet noodzakelijk is. Deze functie is 

zodoende gebruikt ter invulling van de bezuinigingstaakstelling op de bedrijfsvoering. Het 

relatiebeheer is echter noodzakelijk en kan niet worden opgevangen binnen de bestaande capaciteit. 

De extra kosten in 2018 bedragen € 80.000. Als de werkzaamheden niet worden overgenomen 

bestaat het risico dat de relaties met samenwerkende partijen binnen de regio wegvallen of sterk 

verminderen.  

 

Categorie 3 ‘wettelijke verplichting’ 

 

Ruimtelijke ordening 

Om de basis op orde te krijgen, zodat we voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wet ruimtelijke 

ordening, is het noodzakelijk om twee dagen in de week voor de periode maart tot en met december 

2018 in te huren. De kosten bedragen € 30.000 en komen ten laste van het centrale flexbudget. 

 

 



 

 

Samenvattend overzicht van de kosten 

 

 Totale kosten Ten laste van het 

centrale flexbudget 

Alternatieve 

dekking 

Bouwkunde € 65.000 € 65.000  

Openbare ruimte € 421.000 € 421.000  

DIV € 124.000 € 124.000  

Financieel beleid € 72.000 € 55.000 € 17.000 

Projecten € 232.000 € 131.000 € 101.000 

RO € 30.000 € 30.000  

Totaal € 944.000 € 826.000 € 118.000 

    

Reeds besloten  € 220.000  

Inventarisatie plus ‘reeds besloten’  € 1.046.000  

    

Primaire raming centraal 

flexbudget + vacatures3  € 790.000  

    

Tekort aan dekking  € 256.000  

    

  

De totale ingeschatte inhuurkosten voor 2018 bedragen € 944.000. Een bedrag van € 826.000 komt 

ten laste van het centrale flexbudget. Voor een bedrag van € 118.000 zijn alternatieve dekkingen 

aanwezig. 

 

Risico's 

De inschatting van de kosten ziet op heel 2018 voor zover nu bekend. Hoewel de inventarisatie zo 

volledig mogelijk is gebeurd, is het inherent aan het karakter van het flexbudget dat er nieuwe 

behoeftes kunnen ontstaan waarvoor inhuur noodzakelijk is. Denk daarbij aan tijdelijk benodigde 

specialistische kennis of vervanging vanwege (langdurige) ziekte of zwangerschapsverlof. Op dit 

moment is er geen bedrag meer beschikbaar voor onvoorziene omstandigheden. De lijn waarvoor is 

gekozen bij de begroting 2018 wordt voortgezet waarbij niet onnodig middelen worden gereserveerd 

voor capaciteit, en we steeds kritisch blijven op de noodzaak van inhuur. 

 

Naast onvoorziene omstandigheden is voor een aantal onderwerpen al duidelijk dat extra capaciteit in 

2018 waarschijnlijk is. Gezien de onzekerheden is het echter niet mogelijk deze nu al te kwantificeren. 

Daardoor zijn ze niet opgenomen in het huidige overzicht. Dit betreft het navolgende. 

 

Beheer sporthal Dillenburcht 

Het aantal uren van het beheer van de sporthal Dillenburcht moet structureel worden uitgebreid. De 

nieuwe sporthal is groter en vraagt meer schoonmaak dan Onder de Bogen. Het schoonmaakplan 

wordt nu opgesteld. Het toegangscontrolesysteem werkt op dit moment echter nog niet waardoor er 

geen zicht is op de werkelijk noodzakelijke beheeruren.  
 

Projecten 

De inventarisatie voor de inhuur die nodig is voor projecten is pas uitgevoerd tot en met juni 2018. 

Door de ontwikkelingen in projecten en variërende intensiteit die het beroep op de capaciteit bepaalt, 

is het niet mogelijk verder te kijken. De komende maanden worden gebruikt om dit in kaart te brengen 

en de benodigde capaciteit voor het resterende jaar te bepalen. 

 

  

                                                      
3 de vacatureruimte bestaat uit diverse ‘restvacatures’ en de uitbreiding bij de buitendienst die pas later dit jaar 

wordt gerealiseerd. 



 

 

P&O 

Vanwege het accent dat in de afgelopen periode is gelegd op de ontwikkeling van HeuseService en 

de Heusdense school, in combinatie met extra inzet op de organisatieontwikkeling en een aantal 

majeure projecten, wordt op dit moment ingehuurd om alle P&O werkzaamheden uit te kunnen 

voeren. De majeure onderwerpen betreffen onder andere een onderhoudsronde takenmatrix of 

invoering van HR-21, duurzame inzetbaarheid, de nieuwe cao gemeenten en de wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren. Vooralsnog wordt voorzien in extra inhuur tot 1 juli 2018. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen op de werkzaamheden kan het nodig zijn om deze inhuur te verlengen. De komende 

maanden moet hierover meer duidelijkheid komen. 

 


