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Amendement Woerden zo kan het ook (deel 3/6) 

“Geld voor inwoners door besparing inhuur externen” 
 

Ondergetekenden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, stellen voor het ontwerpbesluit bij het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023 als volgt te wijzigen: 

 

De raad besluit 

Het eerste beslispunt aan te vullen zodat dit als volgt komt te luiden: 

 

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen, met inachtneming van de volgende aanvulling: 

1. Het college informeert begin januari door middel van een raadsinformatiebrief de raad met 

een goede inschatting van het totale bedrag gemoeid met de inhuur van externen over 2019; 

2. Eind januari wisselt het college met de raad en inwoners in een bijeenkomst van gedachten 

hoe in twee jaar tijd de inhuur van externen teruggebracht kan worden naar 15%. 

Voorafgaand komt het college met alternatieven; 

3. In februari komt het college met een voorstel hoe in 2020 de inhuur van externen substantieel 

kan afnemen om eind 2021 op een streefwaarde van 15% inhuur te komen. In het voorstel 

wordt ook aangegeven hoe het college gedurende 2020 en 2021 de gemeenteraad op de 

hoogte houdt van de doelstelling en gerealiseerde besparing. 

 

Toelichting 

Het college heeft begin oktober de gemeenteraad geïnformeerd 
over het aantal ingehuurde externen. Dit is fors hoger (24,7%) dan 
bij andere gemeenten (18%). Daarbij is het nog de vraag of het 
gemiddelde van alle gemeenten niet te hoog is. Het college kon niet 
aangeven welk bedrag met de inhuur gemoeid was. Een grove 
schatting komt al snel uit op een bedrag van drie tot zes miljoen 
euro per jaar. Dit is 3% tot 6% van alle uitgaven van Gemeente 
Woerden in een jaar. Naast de besparing die mogelijk is om de 
werkzaamheden die externen doen door eigen medewerkers zijn 
ook behoud van kennis, continuïteit en langere betrokkenheid zaken 
die van essentieel belang voor een gezonde ambtelijke organisatie 
van Gemeente Woerden. 
 

Met de besparingen kunnen veel wensen van de Woerdense inwoners gerealiseerd worden. Zo kan 
ermee het tekort in de jeugdzorg opgevangen worden en ook de wens van de overgrote meerderheid in 
Woerden voor de Westelijke Randweg. 
 

Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

Wilma de Mooij, SP 


