
Veldhoven, 12 augustus 2021 

 

Onderwerp: ambtelijke vacatures stijgen explosief in Veldhoven. 

 

Geachte college, 

 

Zoals reeds genoegzaam bekend is Lokaal Liberaal onder aanvoering van Maarten Prinsen reeds 

een aantal jaren voorstander van een slankere Veldhovense gemeentelijke organisatie. 

Lokaal Liberaal heeft daarom al enkele begrotingsbehandelingen achter elkaar gepleit voor een 

fors sla kere, dus klei ere, ge ee telijke orga isatie, i  de volks o d ee  sla kere overheid . 
Tijdens de in november 2020 gehouden begrotingsbehandeling kreeg Lokaal Liberaal in deze 

opvatting zelfs steun van de Veldhovense VVD. 

Echter concreet heeft dit nog niet geleid tot inkrimping van de Veldhovense ambtelijke 

organisatie. 

Sterker nog, onlangs presenteerde het college van burgemeester en wethouders hun 

uitgangspunten voor de komende gemeentebegroting. En wat was hierbij de rode draad ? Er 

moet meer, 20 tot 30 ambtelijke formatieplaatsen worden uitgebreid in 2022, volgend jaar dus. 

Helaas had geen van de collegeleden op haar of zijn portefeuille een onderbouwing van de 

gewenste ambtelijke uitbreiding. 

Dat is voor Lokaal Liberaal onaanvaardbaar. 

Daarnaast ziet Lokaal Liberaal de laatste 9 maanden wekelijks 1 en soms zelfs meer vacatures bij 

de gemeente Veldhoven voorbijkomen. 

Lokaal Liberaal is hierover hooglijk verbaasd en heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

 Lokaal Liberaal wil graag een opgave van de vacatures die de laatste negen maanden zijn 

geplaatst en wil hierbij per vacature aangegeven zien of dit uitbreiding is of vervanging 

van vertrekkende ambtenaren ? 

 Lokaal Liberaal kan het niet gevonden krijgen dus vraagt aan het college aan te geven 

waar in de gemeentebegroting van het lopende jaar de vele vacatures zijn geaccordeerd 

door de gemeenteraad ? 

 Lokaal Liberaal wil bovendien graag van het college vernemen welk bedrag structureel 

met deze forse en ongebreidelde personele uitbreiding gemoeid is ? 

 

Graag ontvangen wij spoedig antwoorden op onze vragen. 

 

Met zorgelijke groet, 

Lokaal Liberaal 

Fractievoorzitter, 

Maarten Prinsen 

 

 


