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A M E N D E M E N T  2022-11-6c 

 
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 22.0001627 
 
Onderwerp: personele capaciteit duurzaamheid 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 14 november 2022, 
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 

1. de Raad voor Openbaar Bestuur onderzoek heeft laten doen naar de extra uitvoeringslasten 
voor decentrale overheden als het gaat om uitvoering van het Klimaatakkoord;  

2. uit dit onderzoek blijkt dat middelgrote gemeenten hier gemiddeld 17 tot 19 fte extra voor 
nodig hebben richting 2030, verspreid over de organisatie;  

3. in de Programmabegroting (op blz 8) budget is opgenomen om een programma manager 
duurzaamheid twee jaar lang als externe in te huren; 

4. in de Programmabegroting (op blz 9) staat: 
‘Inhuur van externen kost anderhalf à tweemaal het budget van een medewerker in 
loondienst bij de gemeente. Het effect is dat dit ten koste gaat van de producten en 
diensten/dienstverlening, zowel direct, als indirect. Verder brengt inhuur met zich mee dat de 
eigen medewerkers zwaarder worden belast, doordat deze naast hun eigen werk een deel 
van de werkzaamheden in verband met de vacature moeten overnemen en omdat een 
externe medewerker ingewerkt en begeleid moet worden.’ 

5. het Rijk in de septembercirculaire heeft aangekondigd dat gemeenten vanaf 2023 structurele 
middelen zullen ontvangen voor uitvoeringslasten Klimaatakkoord die onder andere bedoeld 
zijn voor het dekken van personeelskosten, 

 
van mening dat 

1. de personele capaciteit op gebied van duurzaamheid op sterkte moet worden gebracht om 
goed uitvoering te kunnen geven aan alle gemeentelijke taken uit het Klimaatakkoord; 

2. hiervoor zo veel mogelijk vast personeel moet worden geworven in plaats van tijdelijk extern in 
te huren; 

3. het begrote budget voor externe inhuur ingezet kan worden voor het dekken van de eerste 
twee jaar aan loonkosten voor nieuw vast personeel  

 
besluit de begroting als volgt gewijzigd vast te stellen: 
 
a. de tekst op pag. 8 

Omschrijving 2023 2024 2025 2026 
6. Tijdelijke externe inhuur toename personele 
capaciteit voor duurzaamheid 

€ 70.000  € 80.000  € - € - 

 
b. de tekst op pag. 191 

Incidentele onttrekking reserves 2023 2024 2025 2026 Naam reserve 
Duurzaamheid (inhuur) (PN2023) 70 80 - - Beleidsplan 

 


