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Motie voor de raadsvergadering van 14 november 2013  
 

Domein: Doelstelling: Resultaat: 
Burger en bestuur  Bezuiniging 

Apparaatskosten  
Bezuiniging € 0,85 miljoen  

 

Agendapunt     : 
 

5 en 4b 

Onderwerp      : Programmabegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2018 

Aan de raad,  

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 
 
Overweging/constatering:  
Aangegeven wordt dat 

- processen opnieuw worden ingericht en overbodige activiteiten worden geschrapt;  
- de organisatie anders gaat werken en dat processen lean gemaakt gaan worden; 
- daardoor ruimte komt in de capaciteit van het ambtelijke apparaat en daardoor 

nieuwe taken kunnen worden uitgevoerd zonder personeel; 
- dat de kwaliteit van de organisatie (kennis in relatie tot taken) in 2018 op orde is; 

Overwegende dat  
- op grond van het voorgaande de inzet van personeel van derden jaarlijks kan 

worden afgebouwd; 
- dat het op niveau brengen en houden van de kennis van de organisatie kosten met 

zich mee brengt; 
 
Verzoekt:  

- de post “lasten nr. 30 – personeel van derden” in de begroting 2014-2018 op 
economische categorie (pg. 45 ) vanaf 2015 tot 2018 jaarlijks terug te brengen met 
tenminste 15 %; 

- een substantieel deel van de vermindering (5 % of meer) te reserveren en aan te 
wenden voor opleiding en studie van personeel om de organisatie in 2018 op het 
juiste kwalitatieve niveau te brengen. 

 
Een gaat over tot de orde van de dag, 
 
Toelichting 
Externen kosten 2 tot 2,5 x zoveel als eigen personeel, ontberen plaatselijke kennis en 
belasten de organisatie voor hun informatie over achtergrond en procedures. Zij zijn dan ook 
niet 100 % productief en laten in het algemeen hun kennis niet achter.   
Zonder externen kan een organisatie niet. Voor de opvang van pieken in de werkvoorraad, 
vervanging bij langdurige zieken en bijzondere verloven, zoals zwangerschap- en 
ouderschapsverlof zijn zij onmisbaar.  De inzet van externen moet zorgvuldig gebeuren 
opdat er geen groot beroep op de organisatie wordt gedaan. De inzet bij langlopende 
dossiers is geen goede insteek, zo is onlangs weer gebleken bij het dossier Van der Salm 
waar het ontbrak aan een goede overdracht. 
 
Fractie D66 
F. Bas, fractievoorzitter 
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