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 INTERN MEMO 
 

Aan : De leden van de commissie ABM 
Afschrift :  
Van : Portefeuillehouder Heldoorn 
Datum : 4 december 2018 
  
Betreft : Kredietvoorstel tijdelijke formatie 

Burgerzaken 
 
 
 
 
Geachte leden van de commissie, 
Bij de behandeling van agendapunt 7.6 Kredietvoorstel tijdelijke formatie uitbreiding Burgerzaken, tijdens de 
vergadering van de commissie ABM van 29 november 2018, is door de burgemeester toegezegd in een memo 
in te gaan op een aantal door de commissie gestelde vragen. 
Met dit memo wordt tegemoet gekomen aan deze toezegging. 
 
Naast de reeds in het raadsvoorstel genoemde argumenten en de door de burgemeester mondeling gegeven 
toelichting, leefde er bij de commissie nog de volgende vragen. 
 
Waarom komt dit voorstel zo kort na de begrotingsbehandeling? 
Oorspronkelijk was het de bedoeling het voorstel voor de commissie ABM op 13 september 2018 te 
agenderen. Dus ruim voor de financiële raadsvergadering van 1 november. 
Door de vakantieperiode en daarmee samenhangende onduidelijkheid in de afspraken is die datum niet 
gehaald. Hier is sprake van een omissie. 
 
Welke keuze heeft de raad nog (voor 2018) nu al uitvoering is gegeven aan de uitbreiding? 
De raad heeft nog steeds de keuze niet akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijziging. Het gevolg 
is dat de benoeming van de drie aangetrokken nieuwe collega’s wordt beëindigd. Allen hebben zij een tijdelijke 
benoeming, dus juridisch is er geen belemmering om tot beëindiging te komen.  
Daarmee keren we echter terug naar de situatie die juist heeft geleid tot het raadsvoorstel om tot tijdelijke 
uitbreiding van de capaciteit bij Burgerzaken te komen. In het raadsvoorstel is onderbouwd dat die situatie leidt 
tot verlies aan kwaliteit in de dienstverlening.  
Overigens is ook besloten snel tot benoeming over te gaan, omdat de op dat moment bij Burgerzaken 
ingehuurde krachten veel duurder zijn. 
 
Wanneer is er duidelijkheid welke structurele extra bezetting nodig is nu de fusie niet doorgaat? 
In 2019 wordt naar alle waarschijnlijkheid duidelijk wat de effecten zijn van alle veranderingen die Burgerzaken 
staan te wachten. De verdergaande digitalisering, de overheveling van gemeentelijke taken naar andere 
overheidsorganen, nieuwe speerpunten van de Rijksoverheid en daarmee gepaard gaande verschuiving van 
taken van de frontoffice naar de backoffice hebben allemaal invloed op de capaciteit van Burgerzaken. Zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Beide zullen in 2019 goed worden gemonitord. Indien nodig zullen wij u daarover 
voorstellen doen. 
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
 Burgemeester K.S. Heldoorn 
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