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Beste heer Krijnen,

Medio augustus heeft u ons een brief gezonden met als onderwerp ‘code rood financiële ontwikkelingen gemeente
Bergen op Zoom’. In deze brief worden uw vragen als volgt beantwoord.
Vraag 1:
Kan het college binnen 3 maanden een financieel onderbouwd plan presenteren om te komen tot een positieve
exploitatie (2020-2024), zodat we niet op een financieel strafbankje terecht komen? Indien dit niet haalbaar is, wanneer
dan wel?
Antwoord:
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023. Deze begroting
wordt op 27 september aan de gemeenteraad gezonden ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling op 12 november.
In deze begroting wordt een meerjarig (financieel) beeld gegeven. Deze begroting geeft antwoord op uw vraag over een
financieel onderbouwd plan om te komen tot een positieve exploitatie.
Vraag 2:
Waarom heeft de gemeente Bergen op Zoom veel meer medewerkers in dienst dan vergelijkbare gemeenten en wordt
daarnaast ook nog voor zeer veel geld (miljoenen) extern expertise ingekocht? Wij kijken met belangstelling uit naar een
volledig antwoord.
Antwoord:
Op meerdere momenten zijn er de afgelopen járen door de gemeenteraad vragen gesteld over de omvang van de
organisatie en het volume van de inhuur. Dit doorgaans naar aanleiding van de begroting en/of de jaarrekening.
Die vragen hebben wij telkens beantwoord, waarbij we verwezen hebben naar de onderliggende besluiten.
Bijvoorbeeld:
De besluiten rondom de drie decentralisaties
Bij structureel werk kiezen voor vaste dienst in plaats van inhuur, tenzij.....
De uitvoering van taken voor derden (ISD, WBA, BWB, Zorg- en veiligheidshuis)
De politieke keuze om taken in eigen beheer uit te voeren (b.v. cultuurbedrijf).
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Op meerdere momenten is met de gemeenteraad aan de hand van benchmarks (o.a. Vensters voor bedrijfsvoering)
aangegeven hoe onze kosten van de bedrijfsvoering zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten.
Sinds enkele járen zijn wij vanuit de BBV verplicht om 5 beleidsindicatoren bedrijfsvoering op te nemen in de begroting
en de jaarstukken. Ook dit is een hulpmiddel voor het bestuur om de vinger aan de pols te houden.
Eerder is op een vraag over inhuur onderstaande tabel aan u toegezonden.
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Uitgaven inhuur
Alle gemeenten
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2015

Uitgaven inhuur
Kengetal 1)
Bergen op Zoom
9,870 *

157o

* inhuur is exclusief ISD en
projecten

2016

18,6 7o*‘

167o

** inhuur is exclusief ISD

2017

16,770**

177o

** inhuur is exclusief ISD

2018

17,27o**

20,2 7o

** inhuur is exclusief ISD

1)

Toelichting berekening kengetal: de totale uitgaven aan externe inhuur (in euro's) als percentage van de loonsom + externe
inhuur. Dit is de definitie die ook wordt gebruikt bij de beleidsindicator ‘Inhuur’ zoals gehanteerd bij Begroting en
Jaarrekening.
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