
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: college van Heusden 

Datum: 22 augustus 2017 

Onderwerp: aanvulling algemeen personeelsbudget 2017 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: informatie (algemeen) 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

In de eerste bestuursrapportage (berap) 2017 is opgenomen dat het personeelsbudget voor 

vervanging van uitvallende capaciteit wegens ziekte/knelpunten en voor de inhuur van externe 

capaciteit onder druk staat. Bij het opstellen van de berap was het budget, bij een doorkijk naar het 

eind van het jaar, zo goed als uitgeput. Afgelopen periode is een inventarisatie gemaakt van de nog te 

verwachten inhuur voor het tweede halfjaar van 2017. Hierbij zijn we uiteraard kritisch geweest op nut 

en noodzaak van externe inhuur. Om de voortgang van diverse reguliere werkzaamheden en 

projecten te waarborgen zijn echter aanvullende middelen nodig. In totaliteit is er voor het tweede half 

jaar een budget nodig van afgerond € 395.000. Hiervan komt € 310.000 ten laste van het algemeen 

personeelsbudget. Deze bijstelling zal worden verwerkt via de tweede berap.  

 

De bijstelling betreft het aanpassen van bestaande budgetten, dus niet het wijzigen van beleid, en ligt 

op het terrein van de bedrijfsvoering. Op dit moment is niet duidelijk of de bijstelling leidt tot 

overschrijdingen op programmaniveau omdat deze diverse programma’s betreft. Dit wordt in beeld 

gebracht bij het opstellen van de tweede berap. Vanuit onze actieve informatieplicht willen we u wel 

graag nu al op de hoogte brengen. 

 

Hieronder is de inventarisatie opgenomen. Hierbij zijn alternatieve dekkingen (voor zover van 

toepassing) aangegeven evenals de gevolgen van het niet uitvoeren van de werkzaamheden. 

 

Informatie 

 

Werkzaamheden DIV 

Er is behoefte aan een snelle invulling van de (aanstaande) beschikbare vacatureruimte bij DIV om de 

toekomst met vertrouwen in te kunnen gaan. Deze snelle invulling lijdt tijdelijk tot dubbele 

salariskosten en geeft eenmalig een overschrijding van  

€ 2.000 ten laste van het algemeen personeelsbudget. 

 

Project zaaksysteem 

De reguliere bezetting is redelijk op orde na herinvulling van de netwerk-systeembeheerdersfunctie 

met een allround ICT-medewerkersfunctie. In de projectensfeer zit de uitdaging om de aanbesteding 

van het zaaksysteem samen met Waalwijk voorspoedig te laten doorlopen. Hiervoor is aanvullende 

projectcapaciteit nodig. Zowel om de uitvraag voor het programma van eisen te coördineren, het doen 

van de aanbesteding en de afstemming van de gemeenschappelijke aanbesteding en 

projectbemensing met Waalwijk. 1 fte nodig op schaal 11 niveau voor de duur van 1 of 2 jaar. Kosten 

2e halfjaar 2017 € 43.000 waarvan de helft ten laste komt van het algemeen personeelsbudget en de 

andere helft ten laste van het vervangingskrediet. 

Geen capaciteitsuitbreiding betekent vroeg of laat problemen in de samenwerking en de continuïteit 

van de bedrijfsvoering loopt additioneel risico omdat vervanging langer duurt. 

 

  



 

 

Beheer en beleid openbare ruimte (BBR) 

Het cluster 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. 

 

In maart 2017 is een onderzoek gestart naar de bedrijfsvoering binnen het cluster BBR. Hierbij is 

geconcludeerd dat om te komen tot een transparante en efficiënte bedrijfsvoering er nog verschillende 

trajecten moeten worden doorlopen (basis op orde). Een van de conclusies is dat het cluster op dit 

moment te krap bemenst is om de hoeveelheid aan werkzaamheden aan te kunnen. Hierdoor dreigen 

mensen (opnieuw) uit te vallen en kunnen hierdoor noodzakelijk uit te voeren reguliere 

werkzaamheden en projecten niet worden opgepakt. Ter voorkoming hiervan is een tijdelijke 

personele uitbreiding van het cluster voor 2017 noodzakelijk. Hoogstwaarschijnlijk is deze extra 

personele capaciteit ook in het voorjaar van 2018 noodzakelijk. Of er sprake zal moeten zijn van een 

structurele uitbreiding van personele capaciteit zal in 2018 helder worden als het onderzoek naar de 

bedrijfsvoering is afgerond.  

Overigens wanneer vanuit de raad daartoe behoefte bestaat, zijn wij gaarne bereid u nader te 

informeren over dit onderzoek in bijvoorbeeld een informatievergadering. 

 

Werkveld verkeer 

Eén medewerker moet worden vrijgemaakt om te werken aan de verschillende trajecten om de 

bedrijfsvoering op orde te krijgen. Dit gaat ten koste van vakinhoudelijke werkzaamheden (24 uur).. 

Daarnaast heeft het cluster te weinig tijd om te adviseren bij de vele projecten (o.a. Geerpark, De 

Grassen, diverse inbreidingsplannen en ontwikkelingen op bedrijventerreinen) en om de gevolgen van 

de verschillende projecten inzichtelijk te krijgen. Om die reden wordt tot 1 januari 2018 voor 36 uur per 

week een beleidsmedewerker verkeer ingehuurd op HBO-niveau. Deze beleidsmedewerker zal 

voornamelijk worden ingezet bij projecten, zodat de zittende medewerker de reguliere 

werkzaamheden kan oppakken.  

Als er niet wordt overgegaan tot inhuur betekent dit een discrepantie tussen reguliere werkzaamheden 

en projecten. Daarnaast loopt het traject basis op orde vertraging op c.q. moet het traject worden stop 

gezet.  

 

Werkveld wegen/civieltechnische kunstwerken 

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

capaciteit en kennis op dit gebied binnen het cluster ontbreekt. Momenteel wordt hiervoor gebruik 

gemaakt van een inhuurkracht. Bij het op orde brengen van de basis is inbreng van 

wegen/civieltechnische kunstwerken van wezenlijk belang. Om die reden wordt het contract van deze 

inhuurkracht verlengd tot 1 januari 2018 (beheerder) en daarnaast een beleidsmedewerker ingehuurd 

die het handboek IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) actualiseert, het wegenbeleidsplan oppakt 

en adviseert bij projecten.  

Als er geen capaciteit wordt ingehuurd, wordt er niet geadviseerd vanuit deze keten bij projecten en 

worden de wegen niet onderhouden. 

 

Werkveld gras/beplanting en bomen 

Het groenbeheer/werkvoorbereiding wordt verzorgd door twee medewerkers (1,5 fte). Eén 

medewerker is bezig met de opbouw van de re-ïntegratie in verband met een uitval in december 2016. 

Tijdens de ziekteperiode is gebruik gemaakt van een inhuurkracht. Deze wordt voor 24 uur per week 

verlengd tot 1 september 2017, in afwachting van het volledige herstel. Daarnaast wordt het 

bestaande inhuurcontract van een beleidsmedewerker groen die bezig is met het opstellen van het 

groenstructuurplan, tot 1 september 2017 verlengd. De verwachting is dan dat het groenstructuurplan 

af is. Vanaf 1 september wordt het groenbeleid vooralsnog voor een periode van een jaar opgepakt 

door een medewerker van het cluster civiele werken (CW).  



 

 

Als de inhuur van de werkvoorbereider groen niet wordt voortgezet, komt de re-ïntegratie in gevaar en 

wordt er niet geadviseerd vanuit dit werkveld. Als inhuur van de beleidsmedewerker niet plaatsvindt 

dan wordt het groenstructuurplan niet afgerond. 

 

Werkveld riolering en water 

Eén medewerker is dit jaar voor een langere periode uitgevallen. Deze medewerker is inmiddels 

volledig hersteld maar kan nog geen hoge werkdruk aan.  Er wordt echter  inmiddels al wel weer een 

hoge werkdruk ervaren. Om deze redenen wordt voorgesteld tijdelijk extra capaciteit in te zetten voor 

deze functie vanuit cluster CW. 

Geen inhuur vergroot de kans op uitval van deze medewerker en stagnatie van de werkzaamheden 

(o.a. rioolbeheerplan en waterplan). 

 

Werkveld openbare verlichting, kabels en leidingen 

Een medewerker gaat naar verwachting over ongeveer 1 ½ jaar met pensioen. De medewerker kan 

alleen nog afgebakende werkzaamheden uitvoeren, zodat niet alle beleidsmatige werkzaamheden 

met name op het vlak van openbare verlichting worden uitgevoerd. Om deze reden wordt een 

beleidsmedewerker ingehuurd voor 18 uur per week.  

Als dit niet gebeurt, wordt er niet geadviseerd vanuit deze keten bij projecten zoals fietspad Duinweg, 

Geerpark en De Grassen en anderszins op beleidsmatig niveau zoals bijvoorbeeld het ‘Smart City’ 

concept. 

 

Voor kabels en leidingen is geen vaste bezetting aanwezig. Naast de reguliere (kleinschaligere) 

aanvragen wordt binnenkort een aanvraag verwacht voor het leggen van 70 km glasvezel in onze 

gemeente. Tegenover de inhuurkosten van een coördinator kabels en leidingen staan extra 

legesopbrengsten.  Bij de eerste berap 2017 is al € 100.000 bijgeraamd. Zodoende kan dit niet meer 

dienen als directe dekking. De kans is aanwezig dat er in 2017 dan wel 2018 nog extra 

legesopbrengsten worden gerealiseerd i.v.m. de aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied.  

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

van telecomkabels te coördineren (Telecommunicatiewet). 

 

Inzet extern bureau 

Het extern bureau dat is ingeschakeld voor de basis op orde bij het cluster BB, WT, BW en BBR heeft 

de werkzaamheden zo goed als afgerond. Vanaf 1 september is de inzet beperkt tot circa 1 dag per 

maand deze kosten (€ 4.500) zijn nog niet afgedekt. Daarnaast moet voor de tot nu toe uitgevoerde 

werkzaamheden nog een bedrag van € 35.500 worden afgedekt.  

 

Totale kosten BBR tweede halfjaar 2017  

De totale kosten van de hierboven genoemde inhuur bedragen € 350.000. 

BBR heeft een adviserende en toetsende rol bij projecten. Daarnaast neemt zij de projecten over in 

beheer. Bovenstaande betekent dat in 2017 naar verwachting 1081 uur meer op projecten wordt 

verantwoord en dit genereert een extra dekking van ongeveer € 63.000.  

In totaal komt er zodoende € 350.000 minus € 63.000, is afgerond € 287.000, ten laste van het 

algemeen personeelsbudget. 

 

  



 

 

Samenvattend overzicht van de kosten 

 
 Totale kosten Ten laste van algemeen 

personeelsbudget 

Alternatieve dekking 

Werkzaamheden DIV 2.000 2.000  

Project zaaksysteem 43.000 21.500 21.500 

Beheer en beleid openbare ruimte 350.000 287.000 63.000 

    

Totaal 395.000 310.500 84.500 

    

  

De totale inhuurkosten voor het tweede halfjaar 2017 bedragen € 395.000. Een bedrag van € 310.500 

komt ten laste van het algemeen personeelsbudget. Voor een bedrag van € 84.500 zijn alternatieve 

dekkingen aanwezig. 

 


