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Beantwoording van de vragen 
 
1. Wat is de totale raming overeenkomstig de begroting voor 2021 van het aantal in te huren personen en uren?  
   
In de begroting wordt gewerkt met bedragen die zijn geraamd voor inhuur. Een deel van de inhuur staat in de begroting 
op externe inhuur geboekt en een groot deel van de inhuur wordt gedekt vanuit de projecten. Iedere keer dat er  een 
nieuw project wordt opgestart in het jaar wordt direct gekeken naar past dit in de huidige formatie, kunnen we iemand vast 
in dienst nemen of moeten we vanwege de tijdelijkheid van de werkzaamheden kijken naar externe inhuur. Tarieven van 
inhuur wisselen door het jaar heen is een kwestie van vraag en aanbod. Daarnaast veranderd de status quo constant 
door externe factoren en nieuw beleid. Hier dient op te worden ingespeeld door de organisatie. Hierdoor is het lastig om 
aantal personen en het aantal uur vooruit te ramen. We hebben er voor gekozen om te werken met inhuurbudgetten en 
hier binnen te blijven, waarbij steeds vaker wordt gekeken of er sprake kan zijn van vast personeel. We monitoren het 
inhuur in aantallen, de uurtarieven en einde contractdatum, zodat we een goed beeld houden van de inhuur en de wens 
van het college om een dalende trend in te zetten. 
 
2. Wat is de totale raming overeenkomstig de begroting voor 2021 van het bedrag voor de externe inhuur?  
 
De raming die u schetst klopt, maar zoals eerder aangegeven wordt de meeste inhuur gedekt vanuit de zogenaamde 7 
nummers in de begroting (de projectbudgetten). Zodra lopende het jaar budget wordt vrijgemaakt voor een project 
verandert de som die beschikbaar is voor inhuur/ de inzet van eigen uren. In elk project zijn de VAT kosten inbegroot. Dit 
zijn kosten voor de uitvoering van een project. Bij toename van projectvolumes hoort ook een verhoging van de capaciteit 
van uren.  
 
3. Kan het college onderbouwen waarom er nog steeds externe inhuur nodig is voor: inclusie, duurzaamheid en 
transformatie sociaal domein?  
 
Het project inclusie is in de afrondende fase binnen de organisatie en zal binnenkort ingebed zijn in de eigen organisatie, 
inhuur zal hier dus stoppen. 
De duurzaamheidsambitie van de gemeenteraad vraagt om expertise die niet altijd beschikbaar is bij de vaste 
medewerkers die met dit onderwerp bezig zijn. Hierdoor dient externe kennis over bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld 
de CO2 prestatieladder) van de markt te worden gehaald. 
Voor de transformatie van het sociaal domein wordt niet meer ingehuurd. Wel voor de uitvoering van de zorgtaken die we 
als gemeente hebben. We hebben al heel veel inhuur omgezet naar vast, maar we merken dat op sommige gebieden de 



vraag naar zorg toeneemt. Zodra we kunnen vaststellen dat het volume van de gevraagde zorg een vast karakter krijgt 
kunnen we ook hier de inhuur omzetten naar vast. 
 
4. Kan het college onderbouwen waarom er externe inhuur nodig is voor een kerntaak van de eigen organisatie: 
organisatieontwikkeling?  
 
Organisatieontwikkeling is op het moment van dit schrijven volledig ingebed in de eigen organisatie. Met een projectleider 
organisatieontwikkeling in vaste dienst en onze eigen groene hart academie wordt er een vervolg gegeven aan de 
organisatieontwikkeling en de doorontwikkeling van het management. De enige inhuur die op dit onderwerp wordt 
gepleegd zijn af en toe enkele sprekers om nieuwe ontwikkelingen te delen. 
  
 
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/011272 



 
 

 
Schriftelijke vragen _Onderwerp_ 

Totale raming inhuur externen 2021 tussen de €7.000.000 - €8.000.000? 
_EindeOnderwerp_  _Naam aanvrager(s)_ Hendrie van Assem  _E indeNaam aanvrager(s)_ _Fractie(s)_ Inwonersbelangen _E indeFractie(s)_ _Ges teldeVragen_  

Inleiding 
In de raadsinformatiebrief (kenmerk: Z/21/006040 / D/21/007907) van 16 februari wordt het door 
Inwonersbelangen gevraagde inhuur van externen inzichtelijk gemaakt. Op transparante wijze wordt 
aangegeven waarvoor gemeente Woerden externen inhuurt. Ook het aantal uren en bedragen waarvoor 
ingehuurd wordt is inzichtelijk gemaakt. Wat ontbreekt is wat de geraamde inhuur is voor 2021, voor zowel 
het aantal ingehuurde personen als in bedragen. Dit was onderdeel van de toezegging van de wethouder 
op vragen van Inwonersbelangen waaruit deze raadsinformatiebrief is voortgekomen.  

Een schatting van het totaal voor 2021 
De gegevens van de raadsinformatiebrief kunnen als volgt tot een schatting voor 2021 uitgewerkt worden. 

Personen

totaal 

uren/week

Totaal 

euro/week

inhuur van 42 

weken/jaar

Inhuur van 50 

weken/jaar

Bedrijfsvoering 29 560 35.863            1.613.835       1.864.876       

Dienstverlening 4 92 7.344              330.480          381.888          

Openbare ruimte 36 625 49.298            2.218.410       2.563.496       

Ruimte 34 334 33.921            1.526.445       1.763.892       

Sociaal domein 19 463 30.355            1.365.975       1.578.460       

totaal 122 2074 156.781          7.055.145       8.152.612        

De totale inhuur voor 2021 komt uit op 122 personen. Het totaal bedrag daarvoor komt uit tussen de 
€7.000.000,- en €8.000.000,- voor 2021. 

Inhuur omzetten naar vaste ambtelijke aanstelling 
Inwoners zet zich al jaren in om externe inhuur vast ambtelijk aan te stellen. Fijn dat het college deze lijn nu 
ook deelt. Het is beleid geworden om te kijken of “structurele” externe inhuur omgezet kan worden naar 
vaste ambtelijke aanstelling. Dit is vaak goedkoper, expertise blijft behouden voor de gemeente en zorgt 
voor continuïteit.  

Inwonersbelangen zet nog wel vraagtekens bij de inhuur bij een aantal programma’s, namelijk inclusie en 
organisatieontwikkeling. Inclusie loopt al zeer lang en zou ondertussen al vanzelfsprekend moeten zijn. 
Organisatieontwikkeling vindt Inwonersbelangen bij uitstek primair een verantwoordelijkheid en taak van 
het eigen management is. 
 
De vragen: 

1. Wat is de totale raming overeenkomstig de begroting voor 2021 van het aantal in te huren 
personen en uren? 

2. Wat is de totale raming overeenkomstig de begroting voor 2021 van het bedrag voor de externe 
inhuur? 

3. Kan het college onderbouwen waarom er nog steeds externe inhuur nodig is voor: inclusie, 
duurzaamheid en transformatie sociaal domein? 

4. Kan het college onderbouwen waarom er externe inhuur nodig is voor een kerntaak van de eigen 
organisatie: organisatieontwikkeling?  
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