
Beantwoording vragen 39 en 40 (PvdA en GroenLinks) 

 

Algemeen 

Algemeen wordt opgemerkt dat de vraag specifiek gericht is op één bepaald moment, in dit geval de 

situatie per 31 december van het jaar. Daarbij dient in acht te worden genomen dat schommelingen 

gedurende een jaar niet in de beschouwing worden meegenomen waardoor de vergelijking van 

momenten makkelijk een vertekend beeld geeft. 

 

Fte 

Voor de periode 2012 tot en met 2015 geldt een oplopende bezuinigingsmaatregel op de loonkosten 

(2, 4, 6, 8%) als gevolg van de strategische heroverweging.  

Voor 2012 is het aantal (toegestane) Fte’s bepaald op 348,30, werkelijke bezetting 328,77. 

Voor 2013 is het aantal (toegestane) Fte’s bepaald op 343,90, werkelijke bezetting 312,52. 

 

Loonsom 

In 2012 zijn maatregelen genomen om de disbalans in de organisatie als gevolg van de gemeentelijke 

herindeling op te lossen. Om de dienstverlening en daarmee de bezetting op peil te brengen werd met 

name daar waar ‘de nood het hoogst was’ de beschikbare vacatureruimte benut. Uit de opstelling blijkt 

een lichte stijging van de loonsom per ultimo 2013 ten opzichte van 2012.  

Loonsom 2012  € 20.871.748. 

Loonsom 2013  € 20.925.663. 

 

Dit wordt veroorzaakt door:  

 (nieuw) personeel is eerst in de loop van 2012 ingestroomd. De loonsom 2012 werd als 

gevolg daarvan slechts deels belast terwijl de loonsom 2013 volledig belast werd. 

 de CAO – maatregel per 1 april 2012 (salarisverhoging met 1%). Ook deze maatregel komt 

deels ten laste van 2012 en volledig ten laste van 2013. 

 de afronding van enkele individuele rechtspositionele aanspraken in 2013.  

 

Inhuur personeel 

Voor de formatiegerelateerde inhuur van personeel heeft Stichtse Vecht een norm vastgesteld van 

10% van de begrote loonsom in een jaar (landelijk is deze norm vastgesteld op 13% van de loonsom).  

 

 2012 2013 

Formatiegerelateerde inhuur Bedrag Percentage 

loonsom 

Bedrag Percentage 

loonsom 

Inhuur exclusief sociale zaken 1.292.867 6,19% 1.254.296 6% 

Inhuur sociale zaken 452.906  514.132  

Totaal 1.745.773 8,36% 1.768.428 8,45% 

 

Toelichting tabel 

De reguliere formatie van Sociale Zaken is berekend op een gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden. 

Als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen is het aantal uitkeringsgerechtigden de afgelopen jaren 

(sterk) toegenomen. Gelet op deze ontwikkeling wordt de inhuur van extern personeel op het gebied 

van Sociale Zaken in bovenstaande tabel separaat weergegeven. Geabstraheerd van de inhuur 

Sociale Zaken is de inhuur ten laste van de loonsom over 2013 ten opzichte van 2012 afgenomen. 

 

Conjuncturele ontwikkelingen hebben het aantal uitkeringsgerechtigden de afgelopen jaren sterk doen 

toenemen. Hierdoor is de externe inhuur van personeel op het gebied van Sociale Zaken substantieel 

maar verklaard.  

 


