M-2
Motie “Personeelsbudget” – v20190624 - CONCEPT
Agendapunt: Kadernota 2020
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2019
Overwegende dat:
1. De raad bij de behandeling van de kadernota 2019 in Motie M1 Personeelsplan unaniem
haar zorg over, maar ook haar steun aan de ambtelijke organisatie heeft uitgesproken.
2. Het doel nog onverkort hetzelfde is, namelijk een organisatie die kwalitatief en
kwantitatief goed is uitgerust om haar taak te vervullen.
3. Daarvoor blijft het van het grootste belang dat Overbetuwe als aantrekkelijke werkgever,
met goede arbeidsvoorwaarden en aandacht voor opleidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden wordt ervaren.
4. Er mede onder het huidige management vorderingen lijken te worden gemaakt.
5. De raad kennis heeft genomen van de Informatiememo over organisatieontwikkelingen
en voortgang speerpunt 43 Strategisch HR-beleid d.d. 27 maart 2019.
6. Hiermee deels invulling wordt gegeven aan de motie M1 Kadernota 2019.
7. In de tussenrapportage 2019 TR2 een incidenteel nadeel van € 525.000 op het
personeelsbudget wordt gerapporteerd.
8. Het personeelsbudget afgelopen jaren is gestegen en voor 2020 een verhoging met
€ 777.000 is opgenomen in de Kadernota
9. Er buiten het personeelsbudget sprake is van veelvuldige en omvangrijke inhuur die op
basis van de Kadernota in 2020 verder zal toenemen.
10. Hiermee niet tegemoet wordt gekomen aan het verzoek van de raad om die inhuur
zoveel mogelijk te beperken.
11. De kosten voor externe inhuur niet goed inzichtelijk zijn voor de raad.
12. Op zijn minst de indruk ontstaat dat naast kwaliteit en medewerkerstevredenheid vooral
wordt ingezet op groei van de kwantiteit en daarmee verhoging van het
personeelsbudget en dus veel minder in het maken van keuzes en het stellen van
prioriteiten.
13. Er in de informatiememo van 27 maart 2019 een planning is gegeven met betrekking tot
wijziging in de koers en de organisatiestructuur.
14. Daarvoor de wijzigingen in het personeelsbudget mede bepalend zullen zijn.
15. De raad nu wordt gevraagd in te stemmen met de kaders voor het personeelsbudget
2020-2023, zonder de inhoudelijke afwegingen daarbij te kennen.
Verzoekt het college om:
1. De kosten voor externe inhuur over de afgelopen jaren inzichtelijk te maken, inclusief de
prognose voor 2020-2023 en de mogelijkheden om die kosten te beperken.
2. De stukken zoals die in de informatiememo van 27 maart 2019 zijn aangekondigd t.a.v.
herijken beleid en evaluatie p-budget met de raad te delen.
3. Aan te geven welke keuzes gemaakt kunnen c.q. moeten worden als de raad bij de
behandeling van de begroting 2020 niet of slechts gedeeltelijk instemt met verhoging van
het personeelsbudget (bij de keuzes dient kwaliteit voorrang te krijgen boven kwantiteit
en dienen de keuzes dus inhoudelijke prioriteiten te bevatten).
4. Deze stukken en gegevens zodanig tijdig aan te leveren dat ze onderdeel kunnen
uitmaken van de beraadslagingen over de begroting 2020.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:
VVD Overbetuwe, Peter de Waard
PvdA – Elbert Elbers
CDA – Dennis Janssen
GL – Hanno Krijgsman
GBO- Henk Vreman
D66- Roel Eefting
Deze motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 02-07-2019
Stemverhouding:
Fracties voor:
…………………….
…………………….
…………………...
………………..……
……………………..
……………………..

Fracties tegen:
…………………
………………….
…………………….
…………………
…………………..
…………………..

………………………….
drs. D.E. van der Kamp
griffier

………………………………
mevr. R.P. Hoytink- Roubos
voorzitter

