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1. In te stemmen met het voorleggen aan de raad van een voorstel tot een begrotingswijziging. 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.

?

Auteur 
Datum 
Afdeling

Mede geadviseerd door;
Klik hier

Port. Houder
Verbeek
Behandelaar

Akkoord 
team(project)leider:

%

■J

B&W 
procedure

M. Vergnes
16 maart 2021
P&Ö



Gemeente ■ Huizen

Toelichting:

Argumentatie

Communicatie

Uitvoering en evaluatie

Personeel en organisatie,

M. Vergnes

Zie voor nota: vervolgvel 16-3-2021/Collegevoorstel wijzigingsverzoek begroting 18-3-21

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 op zo kort mogelijke termijn aan de raad 
voor te leggen. Dit is de reden dat dit voorstel alsnog wordt geagendeerd voor de raadsvergadering 
van 18 maart 2021.

Financiën
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, ten laste te brengen van de stelpost 
voor onvoorziene uitgaven.

Bijlagen
Raadsvoorstel wijziging begroting 18-3-2021
Collegevoorstel uitbesteding werving 3 technische functies

Aanleiding
In het presidium is op 15 maart 2021 afgesproken om het eerdere voorstel over dit onderwerp voor te 
leggen aan de raadsvergadering van 18 maart 2021.
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