
 

 
B&W besluiten: 
 
1. De functie van medewerker catering per 1 januari 2013  op te heffen en de nog in dienst zijnde 

medewerker catering per bovengenoemde datum boventallig te verklaren. 
 

2. Te verklaring dat op deze herplaatsbaar verklaarde medewerker catering de bepalingen van het 
Sociaal Statuut 2006 van toepassing zijn. 
 

3. Met de uitvoering van dit besluit zijn in beginsel geen kosten gemoeid. Eventuele kosten van 
boventallige medewerkers komt ten laste van de begroting van M&S-Faza/DIV (Faza-
verzelfstandigingen nr. 241.4013.213). 

 
4. Dit (voorgenomen) besluit van het college wordt ter advisering voorgelegd aan de OR. 

 
5. Dit besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur. 
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DOEL: Besluiten 
 
De besluitvorming over de opheffing van de functie van medewerker catering is een bevoegdheid van 
het College van B&W 
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Onderwerp: opheffing functie medewerker catering  
Reg. Nummer: 2013/6208 
 
1. Inleiding 
 
Op 14 maart 2012 heeft het College van B&W ingestemd met de (voorgenomen) 
uitbesteding van de gemeentelijke taken op het gebied van de schoonmaak Stadhuis 
en Repro aan Paswerk. De definitieve overdracht van deze werkzaamheden aan 
Paswerk zal plaatsvinden per 1 januari 2013. 
 
Catering is niet in het uitbesteding proces met Paswerk betrokken. De catering van 
de gemeentelijke personeelsrestaurants is sinds november 2001 uitbesteed aan een 
externe marktpartij. 
 
Nu zowel GO als OR definitief hebben ingestemd met deze uitbesteding, rest nog 
de besluitvorming van de opheffing van de functie medewerker catering. Ook 
hiervoor geldt als ingangsdatum 1 januari 2013. 
 
 
2. Besluitpunten college 

 
1. De functie van medewerker catering per 1 januari 2013 op te heffen en de 

nog in dienst zijnde medewerker catering per bovengenoemde datum 
boventallig te verklaren. 

 
2. Te verklaren dat op deze boventallig verklaarde medewerker catering de 

bepalingen van het Sociaal Statuut 2006 van toepassing zijn. 
 

3. Met de uitvoering van dit besluit zijn in beginsel geen kosten gemoeid. 
Eventuele kosten van boventallige medewerkers komt ten laste van de 
begroting van M&S-Faza/DIV (Faza-verzelfstandigingen nr. 
241.4013.213). 

 
4. Dit (voorgenomen) besluit van het college wordt ter advisering voorgelegd 

aan de OR. 
 
3. Beoogd resultaat 
 
Door de opheffing van de functie van medewerker catering wordt uiteindelijk  
een verkleining van de gemeentelijke organisatie en inkrimping van het aantal 
ambtenaren gerealiseerd. 
 
 
4. Argumenten 
 
4.1 Het voorstel past in het ingezette beleid 
 
Het opstarten van het proces van de uitbesteding van de gemeentelijke 
werkzaamheden met betrekking tot schoonmaak, repro en catering is een direct 
gevolg van het besluit van B&W van 2 december 2009 waarin het Uitwerkingsplan 
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Kwaliteitsverbetering en taakstelling 2009 – 2011 Middelen en Services (M&S) is 
vastgesteld.  
 
In de B&W-vergadering van 14 maart 2012 is besloten tot de (voorgenomen) 
uitbesteding van schoonmaak Stadhuis en repro aan Paswerk. Nu zowel GO als OR 
hiermee hebben ingestemd met als uiteindelijke ingangsdatum 1 januari 2013, rest 
nog de besluitvorming van de opheffing van de functie van medewerker catering. 
 
Catering maakte geen deel uit van dit uitbesteding proces met Paswerk. De catering 
van de gemeentelijke personeelsrestaurants was sinds november 2001 uitbesteed 
aan een externe marktpartij. Alleen de opheffing van de functie van medewerker 
catering moet nog formeel worden geregeld. 
 
4.2 Personele paragraaf 
 
Tot voor kort waren er binnen vanuit de gemeente nog twee medewerkers catering 
werkzaam. Een medewerker catering heeft op 1 juni 2012 vrijwillig ontslag 
genomen. De andere medewerker was op detacheringbasis werkzaam voor de 
toenmalige cateringorganisatie en heeft vanwege de afloop van het contract met 
deze cateraar aangegeven binnen de Haarlemse organisatie werkzaam te willen 
blijven. Betrokkene wordt straks formeel boventallig verklaard. Vanuit deze positie 
heeft betrokkene thans een proefplaatsing elders binnen de gemeentelijke 
organisatie en zal bij gebleken geschiktheid definitief op deze functie worden 
geplaatst. 
 
4.3 Financiële paragraaf 
 
Met de uitvoering van dit besluit zijn in beginsel geen kosten gemoeid. Eventuele 
kosten van een boventallige medewerker(s) catering komen ten laste van de 
begroting van M&S-Faza/DIV (Faza-verzelfstandigingen nr. 241.4013.213). 
 
4.4 Medezeggenschap  
 
Dit (voorgenomen) besluit van het college wordt ter advisering voorgelegd aan de 
OR. 
 
5. Bijlagen: 
 
n.v.t. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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