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Informatiebrief aan de Raad 
 

 

Zaaknummer: Z/20/046912 
Documentnummer: 218152 
Datum: vrijdag 27 november 2020 
Onderwerp: Inzet inhuurkrachten 

Bijlage(n): geen 
 

Geachte Raad, 

Al geruime tijd spant de WODV zich in om de inzet van inhuurkrachten te verminderen. Een te 
grote “flexibele schil” is ongewenst: de kosten zijn hoger dan bij een dienstverband en 
opgebouwde kennis en ervaring verdwijnt weer. Enige inhuur is wel noodzakelijk met het oog op 
flexibiliteit en specifieke deskundigheid. 
  
Ondanks inspanningen met een arbeidsmarkt offensief met extra wervingsactiviteiten, is er bij de 

WODV de afgelopen maanden een verdere noodzakelijke toename van de inzet van inhuurkrachten 
en stagneert de instroom van medewerkers. Oorzaken zijn in hoofdzaak de krappe arbeidsmarkt 
tot nu toe op enkele terreinen zoals ruimtelijke ordening, in een stijgend ziekteverzuim, de extra 

druk vanwege corona en een grotere uitstroom van (ervaren) medewerkers bovenop de reguliere 
mobiliteit mede als gevolg van de aankomende reorganisatie. 
  
Extra kosten van inhuur of uitval door ziekte vangt de WODV in beperkte mate op met een 
inhuurbudget voor ziekte en doordat collega’s taken overnemen. De inhuur valt onder te verdelen 
in inhuur op reguliere werkzaamheden en anderzijds op projecten voor de gemeenten. 
  
Het WODV heeft een analyse gemaakt van de toegenomen inhuur en de financiële consequenties 
die dat heeft voor 2020 en voor 2021. De inschatting is dat voor 2020 een overschrijding van het 
personeelsbudget van naar verwachting € 0,3 miljoen plaats zou kunnen vinden. Dat betreft 
ongeveer 1% van het personele budget van de WODV van € 29 mln. De inspanningen zijn er op 
gericht een overschrijding in 2020 zo klein mogelijk te houden, o.a. door waar mogelijk externe 
inzet te beperken.   
  
Om overschrijdingen voor 2021 te voorkomen zijn er nadere beheersmaatregelen genomen. De 
belangrijkste is dat enkel ingehuurd wordt als er financiële dekking is. Die dekking kan mogelijk 
ook gerealiseerd worden door te schuiven met prioriteiten. Het Management Team, de directeur en 
de beide gemeentesecretarissen van Wassenaar en Voorschoten zijn intensief betrokken bij de 
beoordeling van de inhuur en eventuele verlengingen. 
  
Als gevolg van deze aanpak waarbij we verlengingen intensief beoordelen en prioriteren, zal de 
dienstverlening op onderdelen bijgesteld gaan worden. De consequenties daarvan worden 
momenteel besproken met de betreffende colleges. 
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Mochten er vragen zijn over deze aanpak, dan lichten wij dat graag nader toe. 

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


