
 

 

College 

 
 
Beantwoording gestelde vragen ten behoeve van de Voorjaarsnota 2018 voor het 
opstellen van de Begroting 2018 
 
 
 
Aan: Gemeenteraad 
Portefeuillehouder: Mark van Stappershoef 
Vragen gesteld door: PAG 
Onderwerp: Toelichting op formatie 
Datum: 2 mei 2017 
 ____________________________________________________________________________ 
Geachte raadsleden, 
 
In de brede commissie vergadering van 19 april 2017 is door PAG gevraagd naar een toelichting op de formatie. 
 
Voor de toelichting waaróm deze formatie nodig is wordt verwezen naar de voorjaarsnota. In dit overzicht is weergegeven of het neerwaarts bijstellen 
van de ambitie mogelijk is en zo ja, wat daar de consequentie van zou zijn. Opgemerkt wordt dat veel van de genoemde formatie betrekking heeft op 
autonome ontwikkelingen waar er geen sprake is van het kúnnen verhogen/verlagen van de inzet c.q. het ambitieniveau omdat het om going-concern / 
verplichte taken gaat die gewoonweg uitgevoerd moeten worden. Verwezen wordt naar onderstaande tabel. 
 
Hoewel wij deze vraag bij voorkeur kort en bondig wilden beantwoorden, hebben wij toch gemeend per formatievraag te duiden wat door invulling van 
deze formatie bereikt of voorkomen kan worden. Zie de onderstaande tabel. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat er sprake is van: 

1. Toename van de omvang van reeds bestaande (onontkoombare/wettelijke) taken. Sommige taken die in omvang zijn toegenomen worden 
reeds verricht door ingehuurde capaciteit; in een aantal gevallen was hier geen dekking voor (zie o.a. BURAP/jaarrekening 2016) 

2. Nieuwe (onontkoombare/wettelijke) taken als gevolg van autonome ontwikkelingen; 
3. Taken gerelateerd aan de gemeentelijke (bestaande c.q. nieuwe) ambitie. 

 
Onder de tabel is eveneens de stand van zaken rondom het gezamenlijke ICT-platform (Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk) toegelicht.  
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Betreft Kan de ambitie t.a.v. dit punt neerwaarts worden 

bijgesteld? Is een andere oplossing mogelijk c.q. een 
neerwaartse bijstelling van ambitie mogelijk of is er 
sprake van een autonome / onontkoombare 
ontwikkeling? Zo ja, wat zijn daar de consequenties van?  
Wat of welke ambitie wordt bereikt juist door het 
invullen van deze formatie? 

Wat betekent dit financieel voor de begroting? 

Projectleider uitvoering 
grondstoffenbeleidsplan 
(0,55 fte) 
 

Door het invullen van deze formatie kan de door de raad 
vastgestelde ambitie op het gebied van het terugdringen 
van restafval worden bereikt. De ambitie kan neerwaarts 
worden bijgesteld. De uitvoering van het 
grondstoffenbeleidsplan kan worden afgebouwd. De 
doelstelling om terug te gaan naar 60 kg restafval per 
inwoner zal (stevig) moeten worden bijgesteld of 
losgelaten. 

Het betreft een uitbreiding van de formatie tot en met 
2021, waaraan voor die periode kosten zijn verbonden. 
Deze worden gedekt uit de afvalstoffenheffing en 
hebben derhalve geen effect op de exploitatie. 

Beleid  
(0,5 fte) 
 

Door het invullen van deze formatie kan er een goede 
vertaling plaatsvinden van landelijke/provinciale 
regelgeving in de gemeentelijke plannen.  Ook 
gemeentelijke ambities op het gebied van de openbare 
ruimte kunnen zo in de uitvoering worden vertaald. De 
ambitie kan worden bijgesteld. Beleid zoals groenbeleid, 
kapbeleid, marktbeleid/marktverordening etc. hoeven niet 
te worden geactualiseerd. Nadeel is dat ambities 
onvoldoende vertaald worden naar uitvoering. Op de 
middellange termijn gaan problemen optreden als we geen 
vertaling kunnen maken van landelijke/provinciale 
regelgeving naar de gemeentelijke situatie. 

Het betreft een structurele uitbreiding van de formatie, 
waaraan structurele kosten zijn verbonden. Dit heeft 
effect op de begroting. 

Omzetten van permanente 
inhuur toezicht kabels en 
leidingen(K&L) in vaste 

Het betreft hier slechts een andere wijze van invullen van 
de arbeidskracht (inhuur beëindigen en starten van een 
vaste dienstverband). We kunnen het beleid bijstellen door 

Voor de vergunning voor aanleg van kabels en leidingen 
worden leges gerekend. De ingehuurde toezichthouder 
wordt al sinds jaren vrijwel helemaal gedekt uit deze 
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formatie 
(1 fte) 

minder toezicht te houden op de aanleg van kabels en 
leidingen. Onze ervaring is echter, dat er bij toezicht vaak 
onjuistheden worden aangetroffen die, wanneer 
onopgemerkt, tot kostenverhoging leiden voor de 
gemeente. Met name verzakkingen door slechte 
verdichting van de grond na aanleg, waardoor de 
toegankelijkheid van trottoirs en wegen verslechtert. 

leges. Dat betekent dat wanneer de bruto salarislasten 
lager liggen dan de inhuurkosten, hier een klein 
voordeel zou kunnen ontstaan in financiële zin. 

Omzetten van permanente 
inhuur assistent projectleider 
in vaste formatie 
(0,67 fte) 

Het betreft hier slechts een andere wijze van invullen van 
de arbeidskracht (inhuur beëindigen en starten van een 
vast dienstverband). De ambitie kan neerwaarts worden 
bijgesteld, maar dat betekent dat we minder projecten in 
de openbare ruimte kunnen uitvoeren. De assistent 
projectleider ondersteunt bijvoorbeeld de projecten op de 
Turnhoutsebaan, voert de Hoofdroute Riel uit en assisteert 
in de aanleg van de openbare ruimte in Boschkens.  

De assistent wordt nu voor het grootste deel bekostigd 
uit grondexploitatie projecten en infraplan projecten. 
Dit heeft nagenoeg geen effect op de exploitatie. Dat 
betekent dat wanneer de bruto salarislasten lager 
liggen dan de inhuurkosten, hier een klein voordeel zou 
kunnen ontstaan in financiële zin. 

Bouwtoezicht  
(1 fte) 
 

Door het invullen van de formatie kan het niveau van 
toezicht (zoals vastgesteld) worden gehandhaafd. Hierdoor 
is er een waarborg voor het voldoen aan de wettelijke 
eisen zoals die gelden voor de gebouwde omgeving . 
Bouwtoezicht is een wettelijke taak van de gemeente. 
Door verschillende ontwikkelingen is de vraag naar 
bouwtoezicht de laatste jaren gegroeid. Om daaraan 
tegemoet te komen is inhuur gepleegd. Deze toenemende 
vraag blijkt structureel geworden.  

Tot nu toe werd externe capaciteit ingehuurd om het 
toenemende werk aan te kunnen en daarmee aan de 
wettelijke taak te kunnen voldoen. Omdat dit niet 
begroot was, werd dit verklaard bij de BURAP en/of 
Jaarrekening. Dientengevolge werd deze extra uitgave 
per saldo ten laste gebracht van het 
jaarrekeningresultaat. Bij invulling van deze functie zal 
de overschrijding op het personeelsbudget/budget 
externe inhuur worden teruggedrongen.  
 
Het invullen van deze formatie zodat niet langer extern 
capaciteit hoeft te worden ingehuurd leidt derhalve dus 
niet tot kostenneutraliteit voor de op te stellen 
begroting. 

Applicatiebeheer  
(ntb) 

Door het invullen van deze formatie kunnen applicaties die 
nodig zijn voor de registratie en behandeling van 

Het applicatiebeheer voor dit doel is tot op heden niet 
belegd binnen de organisatie. Het toevoegen van deze 
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 omgevingsvergunningen op voldoende niveau blijven 
functioneren. Bij de invoering van nieuwe software voor de 
afdeling van omgevingsvergunningen, is niet zodanig vorm 
en inhoud aan het applicatiebeheer gegeven als de 
bedoeling was. 
Daarna is het applicatiebeheer op minimale en niet-
adequate wijze vormgegeven, met als gevolg dat gewerkt 
wordt met verouderde software en functionaliteiten niet 
ten volle kunnen worden gebruikt. 
Het is zaak het applicatiebeheer alsnog goed in te vullen. 
Samenwerking met Tilburg wordt bekeken. Samenwerking 
met Oisterwijk en Hilvarenbeek biedt op dit moment geen 
mogelijkheden, alleen al omdat daar met andere software 
gewerkt wordt. 

taak binnen de organisatie leidt tot een kostenstijging 
en heeft dus effect op de begroting. 

Beleid (ntb) 
 

Na de reorganisatie is bij de afdeling VVH 0,5 fte 
beschikbaar voor een beleidsadviseur op de werkterreinen 
vergunningverlening en toezicht en handhaving. Binnen 
deze functie dienen o.a. het gemeentelijk 
vergunningenbeleid, toezichts- en handhavingsbeleid, 
uitvoeringsprogramma's en diverse verordeningen, 
beleidsregels e.d. te worden opgesteld, geëvalueerd en 
actueel te worden gehouden. Binnen de huidige 
beschikbare formatie lukt dat niet, waardoor taken niet 
worden uitgevoerd, er met verouderde regelgeving wordt 
gewerkt en/of niet aan wettelijke verplichtingen kan 
worden voldaan. Door het invullen van deze formatie 
kunnen we blijven werken met actueel beleid wat voldoet 
aan wet- en regelgeving en kaders die raad/college willen 
stellen. 

Het betreft een structurele uitbreiding van de formatie, 
waaraan structurele kosten zijn verbonden. Dit heeft 
effect op de begroting.  

Administratieve ondersteuning 
(ntb) 

De afgelopen jaren zijn de administratieve lasten binnen 
het VTH-domein toegenomen. Daardoor zijn 

Het betreft een structurele uitbreiding van de formatie, 
waaraan structurele kosten zijn verbonden. Dit heeft 
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 vakspecialisten een groot deel van hun tijd bezig met 
administratieve taken. Gevraagd wordt een 
administratieve kracht in te zetten, waardoor die taken van 
de vakspecialisten kan overnemen en meer tijd 
beschikbaar hebben voor dat werk, waardoor extra inzet 
van vakspecialisten kan worden voorkomen.  

effect op de begroting. 

Invoering kwaliteitscriteria 
GHOL 
(ntb) 

Als gevolg van de invoering van de kwaliteitscriteria voor 
VTH-taken, wordt samenwerking gezocht met 
Hilvarenbeek, Oisterwijk en Loon op Zand om daaraan te 
kunnen gaan voldoen.  Het zou kunnen dat dit niet leidt tot 
een 100% sluitende oplossing, maar dat er nog aanvullend 
door deze gemeenten formatie beschikbaar zou moeten 
worden gesteld. 

Het betreft een structurele uitbreiding van de formatie, 
waaraan structurele kosten verbonden zullen zijn. Dit 
heeft effect op de begroting. 

Applicatiebeheer Suite voor 
het sociaal domein  
(0,5 fte, ten laste van sociaal 
domein) 

Er zijn vanaf 1.1.2015 veel nieuwe taken binnen het sociaal 
domein bijgekomen en ook veel nieuwe gebruikers. De 
applicaties suite voor sociaal domein is essentieel voor een 
goede en efficiënte bedrijfsvoering op het gebied van de 
Participatiewet, Jeugdwet en Wmo2015. 
Daarnaast moeten er ook veel meer verbindingen met 
externe partijen onderhouden worden. We huren vanaf 
2015 externe ondersteuning  in.  We zijn bezig met een 
onderzoek tot samenwerking met Hilvarenbeek en 
Oisterwijk. Die werken nu nog vanuit een ander platform. 
Binnen die samenwerking zal er ook volume door elke 
partner ingebracht moeten worden. 1 fte is te weinig om 
de taken goed uit te kunnen voeren.  

We dekken deze extra kosten uit het budget sociaal 
domein. Dat hebben we ook het afgelopen jaar gedaan. 
We krijgen meer salarislasten maar het budget 
uitbesteed applicatiebeheer wordt daarmee verlaagd.  

Klantmanager jeugd  
(1 fte, ten laste van sociaal 
domein) 

Het aantal aanvragen voor een inzet op grond van de jeugd 
wet blijft onverminderd heel erg hoog. Het is ook een 
complexe materie. De afgelopen jaren is extern ingehuurd.  
Verlaging van de ambitie is geen mogelijkheid. 

We dekken deze extra kosten uit het budget sociaal 
domein. Dat hebben we ook het afgelopen jaar gedaan.  
We krijgenmeer salarislasten maar het budget inhuur 
bij dit taakveld wordt daarmee verlaagd. 

Administratieve kracht  Door toename van het aantal aanvragen Wmo2015 en We dekken deze extra kosten uit het budget sociaal 
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(0,4 fte, ten laste van sociaal 
domein) 
 

Jeugdwet, het  aantal klanten, het aantal facturen etc. 
groeit ook de werkdruk binnen de administratie. De 
afgelopen jaren is op piekmomenten extra capaciteit 
ingehuurd. Dat is duurder, maar leidt ook elke weer tot de 
noodzaak om mensen in te werken.  
Verlaging van de ambitie is geen mogelijkheid. 

domein. Dat hebben we ook het afgelopen jaar gedaan . 
We krijgenmeer salarislasten maar het budget inhuur 
bij dit taakveld wordt daarmee verlaagd. 
  

Beleidsmedewerker 
strategisch arbeidsmarktbeleid 
(0,4 fte) 

In regionaal verband (Hart van Brabant) worden er steeds 
meer arbeidsmarktprojecten opgepakt. De ambitie binnen 
de regio is op dat punt hoog. We willen voldoen aan de 
baanafspraken, een goede werkgeversdienstverlening 
bieden, een jeugdwerkloosheidsvrije zone creëren, de 
verbinding maken tussen de participatiewet, de Wmo2015 
en de Jeugdwet, intensievere samenwerking gaan 
verkennen etc. Voor het realiseren van die ambitie vraagt 
de regio om beleidscapaciteit te leveren. Het niet leveren 
van die formatie betekent feitelijk aan de regio vragen om 
de ambitie naar beneden bij te stellen.  

Het betreft een structurele uitbreiding van de formatie, 
waaraan structurele kosten zijn verbonden. Dit heeft 
effect op de begroting. 

Communicatieadviseur  
(1 fte) 
 

De werkdruk binnen Communicatie is  de afgelopen 
periode enorm toegenomen als gevolg van een aantal 
autonome ontwikkelingen. Zo hebben bv. de transities 
binnen het sociale domein veel communicatie gevergd en 
blijven dat doen. Er is structureel een grote vraag naar 
communicatie-ondersteuning bij projecten en 
beleidsontwikkelingen van nagenoeg alle afdelingen. Ook 
zijn er nieuwe ontwikkelingen in het kader van 
dienstverlening die vragen om inzet: 
Website beheer:  Omdat de website meer dan  
ooit voorportaal is voor burgers, bedrijven en instellingen 
en hierin steeds meer zal doorontwikkelen, is hier ook 
sprake van een blijvende situatie. 
Corporate communicatie zal een belangrijke rol gaan 

Het betreft een structurele uitbreiding van de formatie, 
waaraan structurele kosten zijn verbonden. Dit heeft 
effect op de begroting. 
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spelen in thema's zoals informatiebeveiliging, Europese 
privacyverordening en integriteit. 
Ontwikkelen van beleid op het gebied van social media is 
nodig, maar dat genereert ook een actievere houding van 
ons en sturen op het actief gebruik van social media. Om 
hier goed op te kunnen anticiperen zal hier meer tijd in 
moeten worden gestoken. De laatst genoemde ambities 
kunnen naar beneden worden bijgesteld maar dat heeft 
dan gevolgen voor onderdelen van de 
(digitale)dienstverlening en communicatie-ondersteuning. 
Daarbij blijft dan de werkdruk onverminderd hoog: er komt 
enkel dan niet meer werk bij. 

Secretariaat voor de 
commissie voor 
bezwaarschriften  
(0,5 fte) 
 

Aantal bezwaarschriften en hoorzittingen zijn toegenomen; 
alsook de juridische complexiteit van de werkzaamheden.  
De werkdruk is hierdoor onevenredig hoog. Naast het eerst 
zoveel als mogelijk benutten van samenwerking met de 
gemeente Hilvarenbeek en Oisterwijk (mogelijke 
gezamenlijke ondersteuning), zal extra inzet nodig zijn om 
de kwalitatieve objectieve toets door de commissie 
Bezwaarschriften te blijven waarborgen. Het neerwaarts 
bijstellen van deze ambitie is mogelijk door de objectieve 
toets niet langer (goed) te verrichten (door de commissie 
voor Bezwaarschriften).  

Het betreft een structurele uitbreiding van de formatie, 
waaraan structurele kosten zijn verbonden. Dit heeft 
effect op de begroting. 

Medewerker AO/IC  
(0,89 fte) 

Door het invullen van deze formatie kunnen we zelf in 
control blijven om zo een goedkeurende verklaring te 
kunnen verkrijgen van de accountant. Er wordt  veel meer 
intern (controle)werk vereist dan voorheen; we proberen 
deze taken zoveel mogelijk samen met de gemeenten 
Hilvarenbeek en Oisterwijk op te pakken. Het niet zelf 
verrichten van deze toegenomen interne 
controlewerkzaamheden leidt tot aanzienlijk hogere 

Tot nu toe werd in toenemende mate externe capaciteit 
ingehuurd om het toenemende werk aan te kunnen. 
Omdat dit niet begroot was, werd dit verklaard bij de 
BURAP en/of Jaarrekening. Dientengevolge werd deze 
extra uitgave ten laste gebracht van het 
jaarrekeningresultaat. Bij invulling van deze functie zal 
de overschrijding op het personeelsbudget/budget 
externe inhuur worden teruggedrongen.  
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controlekosten van de (veel duurdere) accountant omdat 
we zelf niet in control zijn. De accountant zal dan deze 
controlewerkzaamheden zelf doch achteraf verrichten, 
waarbij dus niet meer zeker is of we vooraf voldoende 
beheersmaatregelen hebben getroffen om naar het 
oordeel van de accountant 'in control' te blijven.   
 
Het überhaupt niet -of slechts gedeeltelijk- (laten) 
verrichten van dit werk leidt tot het niet in-control zijn van 
de organisatie (met voorts vanzelfsprekend als gevolg het 
niet verkrijgen van een goedkeurende 
accountantsverklaring). 

 
Het invullen van deze formatie zodat niet langer extern 
capaciteit hoeft te worden ingehuurd leidt derhalve dus 
niet tot kostenneutraliteit voor de op te stellen 
begroting. 

 
 
 
Stand van zaken onderzoek "Gezamenlijk platform ICT Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk":  
 
Op dit moment wordt (o.l.v. het afdelingshoofd Bedrijfsvoering van de gemeente Hilvarenbeek) onderzocht of Goirle haar ICT-platform - dat nu bij de 
gemeente Tilburg is ondergebracht -  overgeheveld zou kunnen worden naar Equalit (het ICT-platform van zowel de gemeente Hilvarenbeek als de 
gemeente Oisterwijk). De planning is er op gericht om dat onderzoek af te ronden voor het zomerreces. Duidelijk moet dan zijn welke kosten hiermee 
gepaard gaan (belangrijk daarvoor is om dan te weten hoe er precies ontmanteld en gemigreerd kan worden?) en welke verschillen er in 
dienstverlening zijn tussen de gemeente Tilburg en Equalit (en of/hoe die opgevangen kunnen worden en  tegen welke kosten). Dat onderzoek heeft 
een paar weken stil gelegen vanwege langdurig ziekteverzuim van één spilfunctionaris, wat de kwetsbaarheid en noodzaak tot samenwerking nog 
maar eens onderstreept. Overigens levert het samengaan op één ICT platform 'slechts' een belangrijk fundament om samen te kunnen gaan werken, 
bijvoorbeeld door gezamenlijk applicaties te beheren en/of op dezelfde wijze in te gaan richten en werkprocessen te synchroniseren. De efficiency 
winst wordt dus pas vooral dan genoten, wanneer dat gezamenlijke fundament daadwerkelijk wordt benut. Ook daar zal het onderzoek globaal op in 
gaan ('Wat kunnen we precies samen oppakken wanneer het ICT-fundament gelijk is?') 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 


