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Aan de fractie van Breukelen Beweegt
t.a.v. de heer Van 't Hof
     
     
     

Datum

10 oktober 2011

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 

Reglement van orde betreffende de formatie

Bijlage(n)

     

Afdeling

P&O

Behandeld door

Bert Floor

Direct nummer

0346-254237

E-mail

Bert.Floor@stichtsevecht.nl

Ons kenmerk

     

Uw kenmerk

     

Bij beantwoording graag ons 

kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer Van 't Hof,

Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen gesteld over de 
plaatsingsprocedure en over inhuur.
In dit kader merken wij vooraf op dat de inrichting van de bedrijfsvoering een bevoegdheid is van het 
college. In de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting geeft het college op hoofdlijnen inzicht in de wijze 
waarop de bedrijfsvoering en organisatie is ingericht. Bij de jaarrekening legt het verantwoording af over het 
gevoerde beleid en of de uitgaven binnen de door de raad gevoteerde bedragen zijn gebleven. Bij de 
beantwoording van de vragen van Breukelen Beweegt houdt het college rekening met deze verdeling van 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.   
.

Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.

Vraag 1

Hoeveel huidige personeelsleden zijn er in vergelijking met hun vorige gemeente/werkgever in een hogere 

schaal geplaatst ten opzichte van vorig jaar?

Antwoord 1

Volgens de regels van het Sociaal Statuut zijn alle medewerkers van de voormalige gemeenten Breukelen, 

Loenen en Maarssen geplaatst in een functie binnen de nieuwe gemeente Stichtse Vecht. 30% van het aantal 

medewerkers is in een hogere schaal geplaatst ten opzichte van de schaal die zij hadden in een van de 

voormalige gemeenten. Er zijn 2 redenen waarom een hogere schaal kan zijn toegekend:

1. Een gemeente van 63.000 inwoners kent in het functiegebouw hogere schalen dan in gemeenten met 

een inwonertal van respectievelijk de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.

2. Het toekennen van een hogere schaal behoeft niet het gevolg te zijn van de herindeling. Het kan ook 

het gevolg zijn van een ‘bevordering’ van de aanloopschaal naar de functieschaal, of van de 

functieschaal naar de uitloopschaal (waartoe in de voormalige gemeente Maarssen de mogelijkheid 

bestond) die per 1 januari jl. in de voormalige fusiegemeenten ook zou hebben plaatsgevonden als er 

geen sprake was geweest van een herindeling.

Overigens zijn er ook medewerkers in een lagere functieschaal geplaatst.
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Vraag 2

Hoeveel personeelsleden zijn er nu boventallig?

Antwoord 2

Het begrip boventalligheid wordt in ons sociaal statuut niet gehanteerd, wel het begrip bovenformatief. Het 

aantal bovenformatief geplaatsten bedroeg na de plaatsing 6, inmiddels is dit aantal teruggebracht tot 2.

Vraag 3

Hoe is de onderbouwing van een intern uurloon van € 96 voor de inschaling van 10 uur voor een vraag van het 

college?

Antwoord 3

De berekening van de kosten die zijn verbonden aan de beantwoording van vragen aan het college zijn niet 

alleen gebaseerd op een intern uurloon. De totale overhead in het traject van ontvangst van de vraag tot en met 

de beantwoording wordt hierin meeberekend.

Vraag 4

Is het juist dat u toch externe personen heeft ingehuurd voor baliewerk bij Burgerzaken-paspoorten?

Antwoord 4

Ja. In verband met vacatures en langdurige ziekte is voor baliewerk bij Burgerzaken van inhuurkrachten 

gebruik gemaakt om de dienstverlening aan onze inwoners te kunnen continueren.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

gemeentesecretaris burgemeester
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