Amendement externe inhuur, incidentele uitgaven en
belastingenindexering
Indiener stelt het volgende amendement voor bij voorstel
Programmabegroting 2021-2024 No. B20.001961:
De raad besluit:
1. De Primaire Programmabegroting 2021 vast te stellen, rekening houdend
met:
a. De indexatie van de lokale belastingen bedraagt niet de
geraamde 4,4%, tot en met 2024, maar slechts 2,2%;
b. Bovenstaande wordt gedekt door het budget voor de inhuur
van externen structureel met € 350.000 euro per jaar te
verlagen, alsmede door een beperking van de post eenmalig
onvoorzien (zie beslispunt 4.)
2. De financiële ontwikkelingen per programma vast te stellen, zoals
aangegeven in de Programmabegroting 2021;
3. De meerjarenramingen 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen;
4. Het college de bevoegdheid te geven over de post éénmalig onvoorzien tot
een maximum van € 15.000 per gebeurtenis en deze post structureel
met € 97.000 euro per jaar te verlagen waardoor een bedrag van
€ 50.000 euro per jaar beschikbaar blijft;
5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de investeringskredieten
2021 voor een bedrag van € 360.200 zoals opgenomen in bijlage in de
Programmabegroting 2021.
6. De volgende mutaties op reserves te verwerken met deze
Programmabegroting 2021:
 Vrijval bestemmingsreserve werkgevers/werknemers, totaal € 104.000;
 Vrijval reserve ICT, totaal € 63.000;
 Dotatie aan diverse reserves, totaal van € 33.043, als gevolg van de
actualisatie en doorrekening van de begroting.
7. De bestemmingsreserve werkgevers/werknemers en de reserve ICT op te
heffen.
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Toelichting
Sinds jaar en dag vindt het indexeren van de belastingen/tarieven ten behoeve
van de begroting jaarlijks plaats op basis van de verwachte prijsinflatie.
Correcties op basis van de gerealiseerde indexaties zijn nog nooit toegepast. De
integraliteit van dit amendement maakt het niet corrigeren van de verwachte
prijsinflatie mogelijk.
Vanuit de raad is al vaker de vraag gesteld om meer grip op de externe inhuur te
krijgen. Uit de Personeelsmonitor 2019 van het A&O fonds Gemeenten blijkt dat
de externe inhuur door gemeenten in 2019 is gedaald met twee procentpunten
ten opzichte van 2018. Voor Dronten geldt dit niet, daar was juist sprake van
groei met 1 procentpunt. Ruim twee derde van de gemeenten gaf ten behoeve
van deze monitor aan dat ze trachten actief de externe inhuur terug te dringen.
Hoewel de begroting uitgaat van een lager percentage externe inhuur dan de
laatste realisatie, wordt nog niet actief ingezet op terugdringen van externe
inhuur, wat indiener wel van belang vindt. Immers, zoals het college in de
beantwoording van de technische vragen ook aangeeft, inhuur is gemiddeld
duurder dan de inzet van eigen personeel. We roepen het college op om op dit
punt beleid te ontwikkelen, zeker nu de laatste jaren stevig is geïnvesteerd in de
formatie. Hoewel het budget voor inhuur structureel naar beneden wordt
bijgesteld, kan het college uiteraard nog steeds bij projectvoorstellen en
advisering de raad vragen om incidenteel inhuurbudget en kan de raad hierover
alsdan een afweging maken.
De post incidentele uitgaven is bedoeld voor beperkte uitgaven die zowel
onvoorzien als onvermijdelijk als onuitstelbaar zijn. Met de bijstelling tot
€ 50.000 wordt het budget meer in lijn gebracht met de realisatie in de laatste
jaarstukken (2019: € 33.500). Het college kan uiteraard ook op dit punt de raad
voorstellen expliciet voorleggen om incidenteel budget beschikbaar te krijgen.
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