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Naam: Danielle Kloosterman Brinkman 

Onderwerp: Bezuinigingen FTE’s 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

  

 

Inleiding/aanleiding: 

Uitspraken van Wethouder in de media over bezuinigingen 

 

Vragen: 

Zou het college een onderbouwing kunnen geven van de bezuiniging op 40 FTE’s? 

 
Antwoord. 
De wethouder heeft het aantal van 40 personen en/of 35 fte genoemd. 
Dit aantal heeft hij (zelf) gebaseerd op de 24,6 fte formatiereductie zoals is 
vastgesteld voor de bezuinigingen van de bestuursdienst fase II (€ 1,7 mln.) en 
een opmerking in programma 5 van de meerjarenbegroting 2013 – 2016 waar 
ingegaan wordt op de noodzakelijke vermindering van formatie die nu nog ten 
laste gebracht wordt van grondexploitaties. In 2013 gaat het om een bedrag 
van € 467.500 en de verwachting is uitgesproken dat dit verder zal oplopen 
naar € 700.000 in 2016. Deze € 700.000 heeft de wethouder vertaald in ca. 10 
fte.  
 
Duidelijk is dat medewerkers die in vaste dienst van de gemeente zijn waarvan 
de salariskosten niet langer ten laste van de grondexploitatie kunnen komen, 
nu ten laste van de normale exploitatie zullen komen. De normale exploitatie 
komt hierdoor onder druk te staan. 
 
Vooruitlopend op deze verwachting is inmiddels een bedrag van € 112.500 aan 
salariskosten - die werden toegerekend aan grondexploitaties - bespaard via 
zogenaamd ‘slim personeelsbeleid’. Hiermee wordt bedoeld dat oplossingen 
gezocht worden via het niet vervullen van vacatures, verschuiving van taken, 
het inzetten van medewerkers voor andere taken, het niet verlengen van 
tijdelijke contracten en door middel van natuurlijk verloop etc. Gelijk aan de 
toegezegde formele bezuiniging van fase II ter hoogte van € 1,7 mln. Dit om te 
voorkomen dat wij deskundig en ervaren personeel moeten laten gaan. In de 
programmabegroting 2013 - 2016 zijn de ingeschatte resterende ‘tekorten’ 
meegenomen in de paragraaf ‘financieel uitgangspunt vóór bezuinigingen fase 
III’ en meegenomen in de daaropvolgende paragraaf ‘noodzaak aanvullende 
bezuinigingen’. Hiervoor is gekozen om een sluitende begroting 2013 – 2016 te 
kunnen presenteren. Er is gekozen voor deze insteek omdat de verwachting ten 
aanzien van de meerjarenbegroting onzeker was.  
 
Nu het nieuwe regeerakkoord er is, wil het college begin 2013 graag met de 
raad in gesprek over het ontstane en actuele financiële meerjarenbeeld. Daarop 
volgend zal besloten worden of en welke bezuinigingstaakstellingen opgelegd 
gaan worden. 
 


