D66
De heer F.E. Boon
Bergenhuizen 14
6255 NK NOORBEEK
NEDERLAND

Eijsden-Margraten:

15 juli 2021

Onderwerp:

Beantwoording art. 36 vragen D66, Franklin Boon

Geachte heer Boon,
Op de eerste plaats onze oprechte excuses voor de vertraging in de afhandeling
beantwoording van uw gestelde artikel 36 vragen van 6 mei 2021.
Onderstaand zullen we uw vragen puntsgewijs beantwoorden.
1. Hoeveel personen zijn op dit moment binnen het Huis actief op inhuur- dan wel
detacheringsbasis?
Antwoord: Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen 3 groepen inhuur:
a. Inhuur van derden voor een klus of project. Momenteel zijn 16 personen
voor diverse klussen en diensten in onze organisatie actief.
b. Inhuur op bestaande vacatures die nog ingevuld moeten worden en dus
onder de formatie vallen; momenteel 8 personen, 5,44 Fte.
c. Inhuur vanwege ziek/piek/expertise (dit is dus extra inhuur); momenteel
13 personen, 9,19 Fte.
De getallen zijn organisatie breed.
2. Om hoeveel FTE’s gaat dit?
Antwoord: Zie voorgaande punt.
3. Hoe velen van dezen zijn betrokken bij de projectmatige aanpak van de zgn.
Uittreding SZMH?
Antwoord: 4 personen.
4. Kunt u mij iets zeggen over de tijdsduur waarvoor de betrokken contracten zijn
afgesloten (SZMH)?
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Antwoord: Dit varieert van 30/6/21 tot 31/12/21.
5. Strekken die contracten zich uit over de gehele tijdsduur van de voorbereiding
van de uittreding per 1/7/2021 of gaan die over die periode heen?
Antwoord: Een aantal gaat over de periode heen i.v.m. overdracht en borging van
kennis.
6. Zijn de ingehuurden opgenomen in de infrastructuur van de vaste bezetting bij
Mens en Samenleving, d.w.z. is er een organische samenhang tussen de
tijdelijke krachten en de vaste mensen die Sociale Zaken Eijsden-Margraten
moeten vormgeven?
Antwoord: Ja.
7. Hoe schat u de haalbaarheid in van een startklare organisatie per 1/1/2021, nog
los van de zgn. warme overdracht die dan nog een half jaar kan doorlopen?
Antwoord: Ik neem aan dat u bedoelt 1/7/2021. De implementatie loopt op
schema.
8. Als de tijdelijken vertrekken, hebben wij dan de eigen interne organisatie goed op
orde en berekend op haar taak?
Antwoord: Ja.
9. Is al te overzien of wij de ingeboekte bezuiniging van € 200.000,- ook echt gaan
halen?
Antwoord: Dit is aan de orde vanaf de begroting 2022 en daarin is deze
bezuiniging opgenomen. De bezuiniging is ingeboekt en er wordt op gestuurd dat
dit wordt gerealiseerd. Mochten er omstandigheden ontstaan die aanleiding
geven voor twijfel dan zullen wij uw raad daarover tijdig informeren conform de
daarvoor vastgestelde route.
10. Wat is de hoogte van de kosten van uittreding, zoals nu te voorzien is?
Antwoord: Daarvoor verwijs ik u naar het door uw raad genomen besluit over de
uittreding uit SZMH en implementatie.
Dus de inhuur, ook van de projectleider?
Antwoord: de kosten van deze inhuur zijn opgenomen in het implementatie
budget.
Zijn er andere kosten die met de uittreding samenhangen en zo ja, waar bestaan
die uit en hoe hoog zijn die?
Antwoord: Daarvoor verwijs ik u naar het door uw raad genomen besluit over de
uittreding uit SZMH en implementatie. Hierin is het budget voor de implementatie
opgenomen. Naast de kosten van de projectleider zijn er ook andere kosten. Bij
elkaar opgeteld vallen deze binnen het budget voor implementatie.
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11. Wordt er toegezien op de kwaliteit en de vaardigheden van de tijdelijke krachten?
Antwoord: Ja.
en voorzien hun contracten ook in voortijdige beëindigingsmogelijkheden?
Antwoord: Ja.
12. Gaat u de Raad tussentijds informeren over de geboekte voortgang op dit
moment?
Antwoord: Ja.
U bent zich bewust dat er nog krap twee maanden voor de operatie staan?
Antwoord: Ja.
13. Er is sprake van langdurig ziekteverzuim bij enkelen van de medewerkers op het
sociaal domein. Hebt u geanalyseerd waardoor die uitval wordt veroorzaakt?
Antwoord: Ja.
14. Als de tijdelijke krachten moeten invallen voor mensen die door ziekte geveld
zijn, hoe is dan straks de overdracht op de vaste medewerkers geborgd?
Antwoord: In lijn met plan van aanpak, vastgesteld door de bedrijfsarts worden
herstellende / herstelde medewerkers begeleid en waar nodig ingewerkt, bij de
terugkeer in werk en hun taken.
15. Blijven de tijdelijke krachten in dienst in geval van een nog langere duur van de
uitval?
Antwoord: Tijdelijke krachten komen niet in dienst, maar worden conform het
inkooptraject middels een overeenkomst ingehuurd en indien van toepassing is
er een afspraak over de optie van verlenging.
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We hopen u met bovengenoemde antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox
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