
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Nb: vragen en antwoorden worden vetzonden aan College, MT en alle raadsleden. 

INDIENING 

Steller vraag: Cees Leenders VVD 

Datum: 19 juni 2017 

Onderwerp: Inzet middelen, die besteed worden aan de "flexibele schil" binnen het HRM beleid, 
besproken als onderdeel in de notitie HRM beleid 2017-2020 en ook genoemd in de kadernota 2018-
2021, blz 21. Vraag naar aanleiding van gedane afspraak in de commissie van 14 juni 2017 ( vermeld 
in de besluitenlijst commissie middelen 14 juni 2017) waarbij wordt toegezegd dat bij de gemeente 
secretaris te alien tijden de maandelijkse rapportages van deze inzet kunnen worden ingezien. 

1/Vijze van beantwoording: Schriftelijk 

Graag beantwoorden vOOr: Raad 29 juni 2017 
Onndat: beantvvoording eventueel betrokken kan worden bij bespreking van de kadernota 2018-2021 

VRAAG 
De WD vraagt am de bestaande maandelijkse rapportages binnen 2017 over de inzet van de 
middelen bij de zgn. flexibele schil binnen het HRM beleid schritelijk te ontvangen. 

De WD wil deze informatie ontvangen ten einde te kunnen beoordelen of de aanwezige informatie 
inzichtelijk en verklarend voldoet aan de gestelde vraag of dat er door verdere agendering meer 
inzicht moet worden verkregen, waarbij dan oak de commissie middelen kan worden gevraagd ( via de 
agenda commissie) te komen tot deze agendering. 

ANTWOORD 
[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ] 

datum: 

portefeuillehouder: 

antwoord: 

evt bijlagen: [titels/omschrijvingen] 



ANTWOORD: 

Zoals is aangegeven in de Nota Strategisch HRM-beleid 2017-2020 bestaat de flexibele schil uit een 
aantal elementen. 

• Vrijvallende gelden vanwege openstaande vacatures, resturen en zwangerschaps- en 
bevallingsverlof en 

• De gelden die dit jaar daarvoor door de raad extra ter beschikking zijn gesteld.( € 150.000) 

Uit die gelden wordt inhuur betaald die op aanvraag wordt toegekend door de gemeentesecretaris na 
afstemming in de directie, 

Voor dit proces is een procedure vastgesteld die als bijlage 1 is toegevoegd. 

Er wordt een doorlopend overzicht opgesteld dat maandelijks aan de directie wordt verstrekt. 
Het meest recente overzicht wordt — geanonimiseerd — bijgevoegd als bijlage 2. Deze bijlage 2 kan 
vanuit privacy-overwegingen niet op de gemeentelijke website worden gepubliceerd. 
Daarbij is een voorbeeld van een aanvraag gevoegd. 

Toelichting op overzicht vacaturepot. 

Het overzicht vacature pot geeft inzage in de verhouding tussen de vacaturegelden (loonsom die niet 
wordt uitgegeven omdat de functie tijdelijk niet wordt ingevuld) en de uitgaven aan inhuur van externe 
en interne medewerkers. 

In dit overzicht worden de volgende zaken in beeld gebracht: 
De loonsom van alle aanwezige vacatureruimte. 

- De uitgaven met betrekking tot inhuur van externen. 
- De loonsom die bespaard wordt omdat medewerkers ouderschapsverlof genieten. 

Ontvangen WAZO-uitkering van UWV. Aan de orde bij zwangerschapsverlof. 
Kosten van inhuur intern personeel. Betreft tijdelijke uitbreidingen van aanstellingen. 

- Een totaaloverzicht van alle bovenstaande zaken. 
Een prognose van de nog te verwachten inhuur, aan de hand van de al genomen besluiten 
van het directieoverleg worden de door het DO goedgekeurde bedragen afgezet tegen de 
reeds uitgegeven bedragen. 

- Het actuele beschikbare bedrag van de flexibele schil van € 150.000. 

Dit overzicht wordt maandelijks aangevuld en geeft inzage in de inhuur van de achterliggende periode 
en de periode tot het eind van het jaar. De kosten van inhuur worden uit het financiele systeem 
gehaald zodat P&O en Financien te alien tijde over dezelfde gegevens beschikken. Het overzicht dat 
u nu ontvangt is bijgewerkt tot en met 18 juni 2017. 

Een voorbeeld van een besluit van het Directie overleg is bijgevoegd. Het gaat hier om de inhuur bij 
de afdeling Ruimtelijk Beleid. In het besluit worden door de aanvrager (het afdelingshoofd) de periode 
van de inhuur, de verwachte kosten van de inhuur en indien bekend de details van bijvoorbeeld een 
detacheringsbureau genoemd. 



Procedure 2.1 
	

Aanvraag en toekenning tijdelijke vervanging personeel 

Doel 	 : Het vaststellen van de administratieve organisatie omtrent tijdelijke 
vervanging van personeel, waarvoor een beroep wordt gedaan op de 
vacaturepot/budget inhuur 

Proces-eigenaar 	: Gemeentesecretaris 

Paraaf 

Datum 	 : 13 juni 2016 

Vaststelling 	: DO 22 juni 2016 

1. Algemeen 

T.b.v. een adequaat middelenbeheer is een Regeling Budgetbeheer opgesteld. In deze regeling 

is met betrekking tot inhuur ten laste van het personeelsbudget ("vacaturepot en budget 

tijdelijke vervanging") bepaald dat de Gemeentesecretaris budgethouder en —beheerder is. 

Daarbij is opgemerkt dat het DO beslist over uitgaven ten laste van de vacaturepot en het 

budget tijdelijke vervanging. 

In deze procedure worden nadere "spelregels" omtrent beheer en verantwoording van de 

tijdelijke inhuur afgesproken. 

2. Proces 

Een aanvraag voor inhuur van tijdelijk personeel wegens vervanging i.v.m. vacatures of 

(langdurig) ziekteverzuim wordt, voorzover de budgethouder niet over eigen budget terzake 

beschikt (bijvoorbeeld bij projecten), gemotiveerd en schriftelijk voorgelegd aan het DO. 

Een dergelijk verzoek wordt vooraf besproken met de afdeling P&O die het DO mede 

adviseert over nut en noodzaak van inhuur en over het (geprognosticeerde) saldo van de 

vacaturepot c.q. het budget tijdelijke vervanging. Het verzoek omvat in ieder geval de periode 

van de gewenste inhuur, het aantal uren per week en het geschatte inhuurtarief. 
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Op basis van een voorstel als hiervoor omschreven is het DO bevoegd een besluit te nemen. 

De secretaris van het DO legt de besluitvorming van het DO vast, de Gemeentesecretaris 

parafeert het besluit en stuurt dit besluit naar de afdeling P&O. De afdeling P&O verwerkt dit 

besluit in het maandelijks op te stellen overzicht saldo vacaturepot/budget inhuur. 

Binnen de vaste planning en controlcyclus wordt, indien nodig, gerapporteerd over de stand 

van zaken met betrekking tot de vacaturepot. Dit zou kunnen inhouden dat de vacaturepot een 

negatief saldo heeft op enig moment, maar er is niet voor gekozen om meerdere rapportages 

per jaar op te stellen mede omdat de vacaturepot over een langere periode moet worden 

bezien en in relatie gebracht wordt met de totale salarisbegroting. Daar komt nog bij dat 

inhuur, ter vervanging van ziekte en/of vacatures veelal beduidend duurder is dan eigen 

personeel. Teneinde te voorkomen dat de bedrijfsvoering in het gedrang komt is voor deze 

pragmatische oplossing gekozen. 

Na accordering door DO is de directeur of het afdelingshoofd bevoegd een verplichting aan te 

gaan door ondertekening van een overeenkomst. De directeur draagt er zorg voor dat afschrift 

naar P&O gaat. De facturen die voortvloeien uit het inhuurcontract worden eerst gefiatteerd 

door de directeur/afdelingshoofd die er voor zorgt dat de urenverantwoording bij de factuur 

wordt gevoegd en wordt getoetst. De factuur wordt vervolgens naar de afdeling P&O 

verzonden. De afdeling P&O verwerkt de uitgave in het maandelijks op te stellen overzicht 

saldo vacaturepot/budget inhuur. Betaling vindt eerst plaats nadat de factuur is getekend door 

de Gemeentesecretaris of diens plaatsvervanger of door degene die hij aangewezen heeft bij 

mandaat. 
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VERTROUWELIJK 

Openstaande vacatures 2017 

Inkomsten I fonn. loonkosten per meend 
Annan 	1 februarl 	1 	mart 	1 aprli 	I mei 	1 junl 	1 jull eugustue september oktober november december toteal 

Aandachtsgebied 1 

iSaMcemedewerker P8.0 1 0,56 	1 2,714,751 1 I 1 1 1 .1 	2.714,75 

IRESIAIREN 1 

Secreteresse 1 0,22 	I 1.024,571 1 1 1 '1 	1820,57 

lnkomsten 1 form. loonkosten per mend 
Armed 	1 (abroad 	1 	msort 	1 ape! 	1 mel 	I juni 	1 loll augustWg september oktober november december toteel 

Aandachtsgebied 2 

Adm. Bedew. &db. Planning & Control 1 0,50 	1 1.988,691 1.988,691 	1.968,691 1.968,691 1.968,691 1.968,691 1 I I I L 11.612,14 

Plantoetser I Inspecteur I3W7 1 1,00 	I •1 6.485,731 	0.486,731 5.485,731 5.485,731 5.485,731 1 1 1 1 L 27.428,65 

Bureauhoofd Projecten an Planning 1 1,00 	1 1 1 	4.242,371 8.575,671 6.575,671 6.575,671 1 1 1 1 1_ 23.969,37 

12091,118E14 1 

Projactvombereldar en .00614168106 CT 0,11 	1 735,021 735,021 	735,021 735,021 735,021 735,021 1 1 1 1 1 1.010,10 

Adm. OndersleunIng Wel4Anszaken 1 0,22 	1 1.025,571 1.025 571 	1.025,571 1.025,571 1.025,571 1.025,571 1 1 1 1 _1 6.153,04 

Boomverzorger I 0,11 	1 481,351 481,351 	081,351 481,351 481,351 481,351 1 1 1 1 J_ 2.888,11 

lnkomsten I form. loonkosten per maand 

1400641 	1 febroad 	1 marl 	1 4Pd1 	1 Mel 	I laril 	1 lull auguatue september oldober november december Lanai 

Aandachtsgebled 3 

Medewerker Pubileksbelle 1 0,83 	1 3.739,051 1 I 1 1 1 1 3.739,05 

Senior Flnancleol Beleldsmedewarker 1 1.00 	i 1 I 9.519,001 6.519,001 6.519,001 6.519,001 .1 • 28.078,00 

Medewerker Autometleming 1 005 	1 1 4.313,131 4.313 131 4.313 131 4.313,131 4.313,131 I 1 I 1 1 21.566 85 

Medawerker Automellsering 1 1,00 	1 1 4.850,131 4.850,131 4.850,131 4.850,131 4.850,131 1 1 1 1 1 24.250,85 

Ragged veeaturerulmte GRIT Jeerplan 16 1 067 	I 2.924,751 2.924,751 2.924,751 2.924,751 2.924,751 2.924,751 1 1 1 1 1 17.548,50 

Toteal inkometen lvm vecetures 
	

1 	14.613,751 	21.789,371 	32.645,741 	34.1379,041 	34.879,041 	34.879,041 	0,001 	0,001 	0,001 	0,001 	0,001 	0,00 	173.580,98 

Pagine 1 



VERTROUWELIJK 

Uitgaven I grootboek loonkosten per maand 
Jarman 	1 farad 	1 	mean 	1 awl] 1 mei 1 loll 1 jull 	1 agnates 	1 september 1 oktober 1 	november 1 	december Toted 

Aandachtsgebied 1 

Clitoral°, P30 
DO.beslult aprIl 2017 

Uitgaven loonkosten per maand 
laced 	1 tamed 	1 	meets 	I aprll I mel 1 juni I lvii 	1 agates 	1 september 1 °Maar 1 november I 	december Total 

Aandachtsgebied 2 

REGULIERE VACATUREPOT 
Granwater Pr. Man., VOR 434003410J 75,571 75,571 151,14 
DO.baluit oktober 2015 
Cle minim 30 (vs rv blj Mate) 4350035101 8.125,621 7.262,981 	1.398,161 16.776,96 
DO.balult junl 2017 
linemen, UOR 6351900001 2.016,161 2.016 161 	1.768,501 1.966 481 7.75730 
00-balult februarl 2017 

FLEXIBFI_ESCIALL; 
RuIrntellik Beleld 451005110 9.091,651 10.730 171 	11.924,961 10.683 27,1 5.294,761 47.73083 

DO.balultlarman 2017 (Flex Sohn) 
BRUIS advles, VOR 4340034101 2.382 121 1.597,651 	3.393,311 2.202,251 9675,33 
DO-balult febroarl 2017 (Flee. Sahli) 
BR Professionals, UOR 4350035101 .1 1 .11 2.645,621 2.64562 
00-bealult and! 2017 (Flex schll) 

Uitgaven loonkosten per maand 

*Man 	I februarl 	1 	mart 	1 aril 	1 mei 	1 NM 	1 loll 	I augusta 	1 septernber 1 oktober 	1 	november 1 	december Totedl 
Aandachtsgebied 3 

JE consultena, Flanclen 1 	6041900001 .1 .1 13.059 341 13.059 34 
00.balultionl 2017 

[Foals kosten Inbar extem personal 1 	 1 21.691,321 21.888,531 	16464,931 27.911,341 7.940,401 0,001 0,001 0,001 	0,001 0,001 	0,00! 	0,00 97.696,52 
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VERTROUWELIJK 

Eigen aandeel ouderscha sverlof 2017 
1 eigen eendeel per ineend 

jentieri 	1 februed 	1 mead 	1 end! 	1 mei 	1 juni 	1 foil 1 	ananstus 1 september I oktober 	1 november ] 	december toteel 

Aandachtsgebied 1 

Medewerker 1 lariderschensverlof 1 1 1 1 1 578,391 578,391 1 	1 	 1 1 	1 

Aandachtsgebied 2 

Medewerker 2 louderschapaverlor 1 460,181 723,041 920,371 920,371 920,371 92037! 1 	1 	 1 1 	1 

Medewerker 3 louderscheneverlo1 1 679 511 915,791 915,791 915,791 915,791 915 791 1 	I 	 I I 	1 

Medewerker 4 Imiderscheneverlo1 1 239,191 239,191 239 191 239,191 239,191 239,191 1 	I 	 I I 	 1 

Medewerker 5 louderschepaverlof 1 24936! 248,301 246,301 246,301 87,271 87 271 1 	I 	 I 1 	1 

Aandachtsgebied 3 

Medewerker 6 louderachapeverlef 1 92,821 92 821 92 821 92,821 92,821 92,821 1 	1 	 I 1 

Medewerker 7 louderechapaverlor 1 20,231 311,221 311,221 311,221 311,221 311,221 1 	1 	 I 1 

Medewerker 8 louderschapsverlof 1 70,471 1 1 I I I I 	I 	I I 
Totaal ouderscheosverlof leer meand 1 1.808,701 2.528,361 2.725,691 2.725,691 3.145,051 3.145,051 0,001 	0,001 	0,001 0,001 	0,00 0,00 16.078,54 
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VERTROUWEL1JK 

Ontvangen uitkeringen ingevolge de WAZO 2017 
[radon 

Januar' 	1 februari 	1 mead 	1 opril 	1 mei 	1 Juni 	1 Jull 	1 augustus 1 september 1 oldober 	1 november 1 	december toles! 

Aandachtsgebied 1 

I I I I I I I I I 	I 	I I 	I 

Aandachtsgebied 2 

I I I I I I I I I 	1 	I I 	I 

Aandachtsgebied 3 

Medewerker 9 I 1 2.017,651 2.690.201 2.690 201 2.690,201 I I I 	I 	I I 	I 

Toteal onlvengen Zlektewelunkeringen I 2.017,651 2.690,201 2.690,201 2.690,201 0,001 0,001 0,001 	0,001 	0,001 0,001 	0,00 	0,00 10.088,25 

Pagine2 



VERTROUWELIJK 

Inhuur intern personeel 2017 
1..079  1nhuur person.' 

*wed 	I fabrusrl 	I mart 	1 aprIl 	I tnel 	I junl 	I jun 	I sugustue I saptember 1 	oktober 	I november I 	december totsal 

Aandachtsgebied 1 

Medewerker 10 	 1711d. ultbr 4 u ph, 	I 938,451 930,451 938,451 936,451 1 I • 

Aandachtsgebied 2 

Madawarker 11 	 17114. 01100. 9. plw 	I 1.016,741 1.016,741 1.018,741 1.016,741 • 
Med9l. rker 12 	 17114. 0110r 8 u phe 	1 1.563 281 1.563 281 1.563 28] 1.563,281 1.563,281 1.563,281 

Aandachtsgebied 3 

Medewerker 13 	 I 711d. ultbr. 2,4 u phe 	1 384,131 384,131 384,131 • 
Medewerker 14 	 Ink'. ultbr. 4o ph, 	1 747,821 747,1321 747,821 522,051 522,051 522,051 • 

Medernarker 15 	 17136. 01108. 4 u 94 	1 900,951 900,951 900,951 622,051 522,051 522,051 • 

Medswerker 16 	 17114. ultbr. 4o Or 	1 355,401 365,401 335,401 478 021 478,021 478,021 .1 • 

Totals kosten Inhuur Intern personae' 1 	 1 5.904,771 5.904,771 6.904,771 5.038,601 3.085,401 3.085,401 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 28.923,72 

Regina 3 



VERTROUWEL1JK 

Oversicht ladelikte vervengingen inkomsten en uitgaven 

gefneente 
HEEMSTEDE 

2017  
Budget Uidelijke vetvangingivacaturepot  

Jamul februerl mart epril mei junl full eugustue september oktober november december Totedl 
Saldo per 1-1-2017: 6 	000 81.00000 51.844,01 51.253,64 64.845,58 72.190,56 99.188,84 134.127,53 134.127,53 134.127,53 134.127,53 134.127,53 134.127,53 
afgestemd met Financign 
Openstaande vacatures 14.613,75 21.784,37 32.545,74 34.879,04 34.879,04 34.879,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.580,98 

Inhuur extern vacatures -21.891,32 -21.888,53 -18,484,93 -27.911,34 -7.940,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97.696,52 

Eigen bijdrage ouderschapsverlof 1.808,70 2.528,36 2.725,89 2.725,89 3.145,05 3.145,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.078,54 
Uitkeringen WAZO 2.017,85 2.890,20 2.890,20 2.890,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.088,25 
Inhuur intern person.' -5.904,77 -5.904,77 -5.904,77 -5.038,80 -3.085,40 -3.085,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.923,72 

Toted! generaal 51.894,01 51.253,64 64.845,56 72.190,56 99.188,84 134.127,53 134.127,53 134.127,53 134.127,53 134.127,53 134.127,53 134.127,63 

facturen venoverkt tot en met 18-6-2017 
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VERTROUWELIJK 

Aandachtsgebied 1 
Al doling lIngehuurd Bedrag 	 &deeId 	dd 

168,0 1Quaratio 25 000,001 mei-17 
jun-17 
jul-17 

auq-17 
sep-17 

REST 
	25.000,00  

33971445 
IVOR 1Groenwater Projectmanagement 160,001 75,57 jen-17 

75,5/ feb-17 
I REST 8,86 

IUOR 10ersheim/Hoek Hoveniers 1 60.000.001 8.125,82 jan-17 
7.262,98 feb-17 
1.388,16 mrt-17 

apr-17 
rnei-17 

I REST 43.223,04 

IUOR 1Driessen 9.120,001 2.016,16 jan-17 
2.016,16 feb-17 
1/58,50 net-17 
1.966,48 apr-17 

mei-17 
jun-17 

I REST  7.103,84 



VERTROUWELIJK 

Aandachtsgebied 2 
Afdellng lnsjehuurd Bodrag Setaeld dd 
Ruimtelijk Beleld Eiffel 60.500,00 9.091,65 jan-17 
Betreft flexlbele schil 10.736,17 feb-17 

11.924,96 mrt-17 
10.683,27 apr-17 
5.294,78 mei-17 

un-17 

VOR Bruis I 15.600,001 2.382,12 jan-17 
Betreft floxibele schll 1.597,65 feb-17 

3.393,31 mrt-17 
2.202,25 apr-17 

mei-17 
jun-17 

I REST ]=Lp.024,67 

VOR BK professionals 1 54 080,001 2.645,62 jun-17 
Betroft flexibole schil jul-17 

aug-17 
sep-17 
old-17 
nov-17 

I REST 51.434,38 
lAandachtsgebied 3 

jAfdeling  lIngehuurd I Bodrag 	I 	Betaald 	dd 

IFinancidn IJE Consultants 75.000,001 13.059,34 apr-1 
met-1 / 
jun-1f 
jul-17 

I REST 61.940,66 

ITotaal nog to verwachten inhuur  207.504,62 



Flexibele Schil beschikb. 

Beginsaldo 1 januari 2017 150000 

Toegekend bedrag inhuur bij Ruimtelijk Beleid 40500 
Toegekend bedrag inhuur bij VOR 15600 
Toegekend bedrag inhuur bij UOR 50000 

Restant beschikbaar 43900 
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Interne memo 

Aan 
Van 
Afdeling 
Datum 
Kenmerk 
Betreft 

: Directie Overleg 

: 6 januari 2017 
: 685994 
: Tijdelijke inhuur Ruimtelijk Beleid 

Heren, 

Per 1 januari 2017 isplipgeen hoofd meer van de afdeling Ruimtelijk Beleid. 
Door Arno Schumac 	de afdeling gevraagd om samen met hem de 
toekomstige organisatievorm van de afdeling to onderzoeken. Tot hierover 

ri
o 

besloten is neem ik als plaatsvervangend hoofd van de afdeling de taken va 
over. 

Voorstel 
Door het vertrek va 	n het te verrichten onderzoek wordt de werkdruk van 
de afdeling zodanig rflogd dat ik u voorstel am vooralsnog tot 1 juli 2017 eon 
extra kracht in te huren. Gelet op de te verrichten werkzaamheden is behoefte aan 
eon juridisch geschoolde beleidsmedewerker voor 30 uur/week die kan worden 
ingezet voor de beleidsvelden ruimtelljke ordening, grondzaken, volkshuisvestIng 
en economische zaken. 

Sinds half juni 2016 is 	r tijdelijk als beleidsmedewerker werkzaam op 
de afdeling en verricht naar teTnheid werkzaamheden op genoemde 
beleidsvelden. Hij wordt ingehuurd via Eiffel. Zijn contract voor gem iddeld 22 
uur/week loopt tot 13 maart 2017. Omdat hij sinds juni 2016 en nu de 
overeengekomen uren niet geheel heeft verbruikt, kan hij tot 13 maart aanstaande 
30 uur/week voor de gemeente Heemstede werken op basis van het huidige 
contract. 

Voorgesteld wordt 	o v or de periode 14 maart tot 1 juli 2017 via Eiffel in 
te huren voor 30 uu7k 	eeft hiervoor gelegenheid. 

Kosten 
Het uurtarief 	E 90 (all-in excl. B'TW) 
Aantal weken 	15 
Aantal uur/week 	30  
Totaal 	 40.500 

GK/6 januari 2017 
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