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Beste leden en duoburgerleden van de gemeenteraad.
Uw raad heeft op 23 november 2017 de motie “Benchmark personeelsformatie’’ aangenomen. Met deze brief informeren
wij u over onze reactie op deze motie.
Uw overwegingen waren:
*
Het voorstel met betrekking tot de salarisbegroting en in die context over uitbreiding van personeelsomvang met
34,97 FTE en een stijging van de personeelsbegroting van ê 33 mln. naar i 37,2 mln (pagina 57);
*
De afspraak om de omvang van personeelsformatie te toetsen op basis van een benchmark en de wens van de
raad meer inzicht wenst in de benchmarkgegevens;
Uw verzoek aan het college was:
* Voordat wordt overgegaan tot de uitvoering van de in de begroting opgenomen uitbreiding van de
personeelsformatie en de verhoging van de personeelsbegroting, de gemeenteraad een raadsmededeling voor
te leggen met nadere informatie over de omvang van de voorgestelde formatie in relatie tot andere min of meer
vergelijkbare gemeenten (benchmark).
In onze brief van 31 oktober 2017 zijn wij uitgebreid ingegaan op de geconstateerde knelpunten in de arbeidscapaciteit,
onze analyse daarbij en de oplossingsrichtingen.
Wij zien uw behoefte aan een benchmark als een aanvullende vraag op met name de analyse van de
personeelsformatie.
Sinds 2016 werken wij met het systeem “Vensters voor bedrijfsvoering’’. Dit is een landelijke benchmark voor de
gemeentelijke bedrijfsvoering, waarbij de definities uit de BBV worden aangehouden.
Vensters voor bedrijfsvoering wordt tweejaarlijks uitgevoerd. De analyse over het jaar 2015 is beschikbaar. De cijfers
over het jaar 2017 hopen wij in kwartaal twee van 2018 beschikbaar te hebben.
Wij hechten aan een toelichting op de benchmarkgegevens in bijvoorbeeld uw auditcommissie of de raadscommissie
Burger en Bestuur. Met de toelichting krijgen de cijfers meer betekenis en kan dieper worden ingegaan op uw vragen
hierbij.
Wij stellen voor om in overleg met de griffie en uw raad te zoeken naar een geschikte vorm en moment van het delen van
de benchmark gegevens.
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In uw motie vraagt u feítelijk om de uitbreidingen van de personeelsformatie op te schorten totdat de benchmark is
voorgelegd aan uw raad.
Wij hebben een sluitende meerjarenbegroting aan uw raad voorgelegd en daarmee heeft u ingestemd. Wij vinden het
niet verantwoord om in dit stadium daar elementen uit te halen of op te schorten.
In de reguliere P&C-documenten zullen wij u informeren over de realisatie van de begroting 2018.
Hiermee beschouwen wij deze motie als afgehandeld.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

burgemeester,

Dhr. Th.J.M. Wingens MPA

ühr. dr,F.A. Petter

