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 Raadsvoorstel 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Instemming wijzigen begroting 

 
 
 
Raadsvergadering Dit vult agendering in, agendapunt Dit vult agendering in 
 - zie apart besluitblad - 
  
Datum raadsvoorstel Dit vult agendering in 
Bijlage(n) Dit vult agendering in 
Zaaknummer Dit vult agendering in 
Behandeld in commissie Dit vult agendering in, agendapunt Dit vult agendering in 
Portefeuillehouder wethouder M. Verbeek 
Informatie bij Marcel Vergnes 
E-mail / telefoonnummer m.vergnes@huizen.nl / (035) 528 16 77 

 

 
Voorstel 
 

Instemmen met het wijzigen van de begroting, conform dit voorstel. Het gaat hierbij concreet om een 
voorstel om de post Onvoorzien aan te spreken voor maximaal € 65.000, voor het inzetten van een 
wervings- en selectiebureau voor drie zeer moeilijk vervulbare vacatures in het fysiek domein. 

 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
In de collegevergadering van 9 maart lag de vraag voor om in te stemmen met een voorstel ten laste van de 
stelpost voor onvoorziene uitgaven. Het college heeft daar gezien de omstandigheden mee ingestemd, doch 
kan er formeel geen uitvoering aan geven zonder instemming van de gemeenteraad, aangezien het gaat om 
gebruik van de begrotingspost onvoorzien. In overleg met het Presidium, op maandag 15 maart 2021, is 
afgesproken  om dit voorstel, via de agendacommissie, op zo kort mogelijke termijn aan uw raad voor te 
leggen. Dit is de reden dat dit voorstel  alsnog wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 maart 
2021. 

 
Argumentatie

Het gaat om een voorstel om een drietal zeer lastig te vervullen vacatures in het Fysiek domein in te vullen 
met de inzet van een wervings- en selectiebureau. Eerdere pogingen middels reguliere vacaturestelling 
hebben geen geschikte kandidaten opgeleverd, door de extreem krappe arbeidsmarkt in deze disciplines. Er 
is bij de werving ook rekening gehouden met het kunnen inzetten van een zogeheten arbeidsmarkttoelage, 
om kandidaten te kunnen werven die in het bedrijfsleven een hoger salaris kunnen verdienen. Ook de inzet 
van social media campagnes en vakbladen/sites heeft geen geschikte kandidaten opgeleverd.  
Ondertussen wordt voor veel geld capaciteit ingehuurd om de wettelijke taken doorgang te kunnen laten 
vinden, dus het is van groot belang om dit werk zo snel mogelijk te kunnen laten doen door eigen personeel. 
Zeker ook in het belang van de opbouw van expertise en ontwikkeling van de afdelingen binnen het fysiek 
domein.  
 
De inzet van een wervings- en selectiebureau is onontkoombaar als we op een afzienbare termijn de 
vacatures willen vervullen met kwalitatief goede kandidaten. De kosten voor de inzet van een wervings- en 
selectiebureau bedragen circa 25% van een jaarsalaris. Daar staat tegenover dat het no-cure no-pay principe 
geldt; als er geen geschikte kandidaat wordt aangesteld, wordt er ook geen factuur verstuurd. De totale 
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kosten voor de inzet van een wervings- en selectiebureau voor de genoemde drie vacatures samen bedragen 
maximaal ca. 65.000 euro. 
 
De middelen om deze vacatures op deze manier in te vullen zijn niet voorhanden in de budgetten van het 
fysiek domein of P&O. Ook is na overleg en samenspraak met de afdeling Financiën geen andere 
dekkingsmogelijkheid binnen de begroting gevonden. Financiën adviseert daarom gezien de bijzondere 
omstandigheden de kosten, van maximaal 65.000 euro, ten laste te brengen van de stelpost voor onvoorziene 
uitgaven. 
 
Gebruik maken van de post Onvoorzien behoeft zoals hiervoor al aangegeven echter de instemming van de 
raad door middel van een begrotingswijziging. Het College is van mening dat aan de voorwaarden wordt 
voldaan om van de stelpost gebruik te maken: onvoorzien, onvermijdbaar, onuitstelbaar. 
Het eerst (en terecht) trachten de vacatures op de gebruikelijke en veel minder kostbare wijze te vervullen 
heeft helaas veel tijd gekost en verder uitstel is daarom uiterst onwenselijk en bovendien ook duur gezien de 
benodigde inhuur. Het college is daarom van mening dat er grote urgentie is om de werving zo snel mogelijk 
doorgang te laten vinden. Om die reden legt het college thans aan u de vraag voor of u kunt instemmen met 
het gebruik van de post Onvoorzien, en hiertoe de huidige begroting te wijzigen. 
 
Het volledige voorstel zoals dat bij het college heeft voorgelegen vindt u hierbij. 

 
Geheimhouding
nvt 
 
Toegankelijkheid
nvt
 
Alternatieven
Zie collegevoorstel.
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening
nvt 
 
Beslistermijn
Direct, in verband met de aard van het voorstel 
 
Financiële paragraaf

De middelen om deze vacatures op deze manier in te vullen zijn niet voorhanden in de budgetten van het 
fysiek domein of P&O. Ook is na overleg en samenspraak met de afdeling Financiën geen andere 
dekkingsmogelijkheid binnen de begroting gevonden. Financiën adviseert daarom gezien de bijzondere 
omstandigheden ter dekking van de kosten € 65.000 beschikbaar te stellen op de begrotingspost 
selectiekosten ten laste van de stelpost voor onvoorziene uitgaven. 

 
 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
De raad is bevoegd tot vaststellen van de begroting en wijzigingen daar op. 
 
Collegeprogramma
nvt 
 
Begroting
nvt 
 
Eerdere besluiten
nvt 
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Voorgeschreven procedure
[Wat zijn de aan raadsbesluitvorming voorafgaande en volgende stappen als een wettelijke procedure 
geldt?] 
 
Kader- en beleidsnota’s
nvt 
 
Evaluatie
nvt 
 
Bijlagen
Collegevoorstel uitbesteden werving 3 technische functies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier]

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


