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Vragen fractie VVD over OVER-begroting
2016

Afdeling

S. PIOOijeT
BedrjjfsvoeTJng

Geacht raadslid,

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de VVD betreffende de begroting van OVERgemeenten 2016 geregistreerd onder nummer 35/1 5 doen wij u onderstaand de
beantwoording toekomen.
Vraag 1 Wat is beleid t.a. v. de verhouding fiexibel-vast personeel en hoe past dit in het
personeelsbeleid en de afgesproken doelstellingen?
Gelet op alle ontwikkelingen die op gemeenten afkomen en de omvang van onze organisatie
streven wij naar een optimale flexibiliteit in onze personeelssamenstelling. Hiermee willen
wij ruimte creëren om indien nodig specifieke expertise aan te kunnen trekken en snel te
kunnen schakelen bij wijzigende omstandigheden. Dit past binnen het personeelsbeleid
zoals wij dit al enige tijd hanteren. Wij hebben geen concrete doelstelling geformuleerd
omdat wij personeelsmutaties aangrijpen om hier vorm aan te geven en dus bij het ontstaan
van vacatures beoordelen hoe we de vervanging inzetten.
Vraag 2 Het outsourcen naar een datacenter gaat dit budget-neutraal gebeuren?
Op basis van de thans beschikbare gegevens verwachten wij dat het outsourcen naar een
datacenter budgettair neutraal geschiedt.
Vraag 3 Vervanging van externe iCT deskundigheid door een interne medewerker is dit een
reëie optie of moet er alsnog op termijn externe inhuur plaatsvinden. Wat is de visie in deze?
Wij zijn momenteel bezig met het opstellen van een ICT-beleidsplan. Onderdeel van dit plan
is o.a. de deskundigheid die noodzakelijk is. In het plan zullen wij t.a.v. uw vraag t.z.t.
afgewogen keuzes maken.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Vraag 4 De automatiseringskosten dalen vanaf 2018. Waarop is dat gebaseerd. Graag enige
toeiichting?
De vermindering van de automatiseringskosten vanaf 201 8 komt door vrijval van
kapitaaliasten voor de vervanging van werkplekken. Abusievelijk zijn de vervangingskosten
niet geraamd, deze omissie corrigeren wij bij de volgende meerjarenbegroting.
Wij verwachten met deze beantwoording voldoende informatie te hebben verstrekt om een
gedegen besluitvorming over de OVER-begroting te bewerkstelligen.

Met vriendelijke grcs^t,
burgemeester en Wethouders,

G. Kolh^ra
secretaris
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