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Geachte heer Prinsen, beste Maarten, 
 
 

Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 
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In uw brief van 12 augustus 2021 heeft u namens de fractie Lokaal Liberaal het 
college vragen gesteld over de stijging van het aantal ambtelijke vacatures in de 
afgelopen 9 maanden. 
 
In deze brief schetsen wij u het beeld van de afgelopen 9 maanden. 
Op elke gestelde vacature zullen wij niet ingaan maar kort een duiding geven op het 
verloop binnen de organisatie en de huidige arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt staat 
onder druk en dat is zeker merkbaar binnen de ambtelijke organisatie. Onze 
medewerkers grijpen hun kans bij interne doorgroei/mobiliteit maar zeker ook bij een 
functie elders buiten onze organisatie.  
Blijvende ontwikkeling en daarbij passende carrièreperspectieven zijn dan ook veelal 
hun drive en ‘hot topic’!  
 
De formatie en bezetting op 1 januari als op 1 september 2021 waren als volgt: 
 

  1-jan-21 1-sep-21 

Toegestane formatie 316,68 317,71 

Feitelijke bezetting  302,08 299,43 

 
Bovenstaande formatie wordt ingevuld door ca. 340 medewerkers.  
 
Gedurende de periode 1 januari 2021 tot 1 september 2021 zijn er 30 personen die 
onze organisatie hebben verlaten. 
 
Daarnaast zijn er in de peilperiode 10 personen intern doorgestroomd naar een andere 
functie. 
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In deze periode zijn er 26 nieuwe collega’s in dienst gekomen.  
 
De toegestane formatie is met 1,03 fte toegenomen doordat er in BURAP-I een 
personele wijziging is goedgekeurd. 
 
Een aantal redenen waarom er een stijging in vacatures is ontstaan: 
 

- Er is sprake geweest van 5 vertrekkende ambtenaren door het bereiken van 
(pre)pensioen/AOW gerechtigde leeftijd; 
 

- Er zijn vacatures geweest die bij de eerste openstelling niet zijn ingevuld en 
waar het werving- en selectietraject opnieuw is doorlopen;  

 
- Er is een aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten om diverse belangrijke 

redenen niet verlengd.  
 

De conclusie is dat we weliswaar om bovenstaande redenen relatief veel vacatures 
hebben gehad maar dat er geen sprake was van formatie/personele uitbreiding.  
 
Met als uitgangspunt de begroting voeren we de taken uit die vanuit het rijk en uw 
raad aan ons college zijn opgedragen. 
 
Daar zit spanning op, zoals u stelt in uw brief en zoals wij aangegeven hebben in de 
Kadernota 2022, maar van een personele uitbreiding kan zonder de instemming van 
de raad geen sprake zijn.  
 
Uitgangspunt van ons handelen hierin blijft altijd de begroting.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
Noud Bex Marcel Delhez 
secretaris burgemeester  


