AMENDEMENT Werk met werk door meer werk door eigen werkers!
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 2 november 2020,
In beraadslaging over de programmabegroting 2021-2025,
Constaterende dat:
• Voor een sluitende begroting het college snijdt in het budget voor werk-met-werk in 2021, 2022
en 2023 voor respectievelijk € 0,45 miljoen, € 0,35 miljoen en € 0,25 miljoen.
• Het college als doel heeft de kosten voor externe inhuur te beperken tot 10% van de totale
loonsom in 2024 (Roemer-norm) met als tussendoelen 15% in 2020, 13% in 2021, 12% in 2022
en 11% in 2023;
Overwegende dat:
• Het werk-met-werk budget zorgt voor verduurzaming van de openbare ruimte en verhoging van
de leefbaarheid (investeringen in extra wensen voor bijvoorbeeld groen, fiets, spelen en
klimaatadaptatie) en bijdraagt aan participatie van wijkbewoners omdat er ruimte is voor eigen
inbreng;
• Het werk-met-werk budget goed is voor herstel van de economie (extra investeringen);
• Het werk-met-werk budget een efficiënte manier is van het besteden van overheidsgeld doordat
slim combineren van maatregelen realisatie goedkoper maakt;
• In 2019 reeds voor externe inhuur 14,1% is bereikt (blz. 140 Programmabegroting 2021-2025)
• Het reduceren van de externe inhuur door het aantrekken van vaste medewerkers door de
economische gevolgen van de Corona-crisis makkelijker zal zijn;
• Het daarom reëel is de tussendoelen bij te stellen tot 12% in 2021 en 10% in 2022 en 2023;
• Een groot deel van de verlaging van externe inhuur zal moeten worden gecompenseerd door
verhoging van het aantal FTE vast personeel;
• Als elke FTE die niet meer wordt ingehuurd tot circa 30% besparing leidt dit per saldo € 350.000
oplevert per 1% minder externe inhuur;
Besluit:
Beslispunt 2 onder a aan te vullen met:
“Het werk-met-werk budget wordt niet verlaagd in 2021, 2022 en 2023 met respectievelijk € 0,45
miljoen, € 0,35 miljoen en € 0,25 miljoen maar wordt in 2021 verlaagd met € 0,1 miljoen en in 2022
en 2023 verhoogd met respectievelijk € 0,35 miljoen en € 0,45 miljoen. Dit wordt gedekt door een
verhoogde taakstelling voor vermindering van de externe inhuur. Tevens worden de tussendoelen
voor de effectindicator externe inhuur op blz. 140 aangepast in 12% voor 2021 en 10% voor 2022 en
2023.”
En gaat over tot de orde van de dag.
Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

