Woensdag 13 oktober»2021

Raadsnieuws

Veldhoven

Hoog personeelsverloop
bij gemeente baart zorgen

Op dinsdag 5 oktober vergaderde de gemeenteraad in de raad
zaal van het gemeentehuis. Er werd besloten over o.a. de Twee
de Bestuursrapportage 2021 en een viertal bestemmingsplan
nen. Het college van B&W had een aantal mededelingen en er
werd ook een nieuw steunfractielid benoemd.

Niet alleen het personeelstekort in de gemeente Veldhoven baart het college van B&W zorgen.
Naast het tekort in de formatie van enkele tientallen fte’s, blijkt ook het verloop in het ambtelijk
apparaat van 1507o behoorlijk hoog.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist
in opdracht van de gemeente.

Dat zei burgemeester en portefeuillehouder per
soneelszaken Marcel Delhez in de raad. Daar riep
de tweede bestuursrapportage (Burap II) opnieuw
vragen op. Met name D66’er Piet Wijman toonde
zich kritisch. “Volgens cijfers van de VNG uit 2020
ligt het verloop bij alle gemeenten tezamen op
8,50Zo, heel wat minder dan die 150/). Uit de stuk
ken begrijp ik dat dit jaar nu alweer 100/) van de
ambtenaren is vertrokken. Wellicht is er binnen
de gemeente onvoldoende loopbaanperspectief.
Hoe kunt u mensen binden en motiveren?”
Delhez erkent de problemen die dit verloop met
zich meebrengt. “Het personeel geeft onze orga
nisatie een dikke voldoende, maar laat ook we
ten dat de werkdruk erg hoog is. En het aantal
vacatures is landelijk echt enorm, waardoor meer
mensen wellicht een overstap wagen. Gemiddeld
werken mensen zeven jaar bij deze gemeente.
Het is op zich een gezonde situatie als mensen
tijdens hun loopbaan met enige regelmaat van
werkgever wisselen. Ze komen hier vaak van een
kleinere gemeente en switchen vervolgens naar
een grotere.”
Wim Peters (VSA) maakt zich intussen wel zorgen
over de dienstverlening aan de burger, die door
de vele wisselingen in het gedrang kan komen. Hij
dringt aan op goede continuïteit bij diensten aan
inwoners.

Routekaart in de maak
Zoals al eerder aangegeven is het personeelste
kort in Veldhoven een gevolg van het toenemend
aantal inwoners en bedrijven én van nieuwe taken
die het rijk bij de gemeenten heeft neergelegd.
Mede daarom is een routekaart (‘stappenplan’) in
voorbereiding om straks snel en adequaat keuzes
te kunnen maken.
Wethouder financiën Jeroen Rooijakkers (PvdA)
zei de raad uiterlijk in de derde week van oktober
over het proces van de routekaart te informeren.
Dus nog voor de begrotingsbehandeling begin
november.
Overigens ging de raad unaniem akkoord met de
Burap II, net als met alle andere voorstellen. Wel
spraken raadslid Piet Wijman en economiewethouder Vivianne van Wieren (VVD) hun zorg uit
over de plannen om in Nuenen een groot logistiek
centrum te bouwen. Binnen de negen gemeenten
van de SGE is afgesproken dat er voor grootscha
lige logistieke centra in deze regio alleen plaats
is in Acht en Oirschot. Mochten de uit 2016 date
rende plannen in Nuenen niet doorgaan, dan zijn
claims te verwachten.

Vertraging bij drietal
grote bouwplannen
De door raad en college vurig geuite wens om versneld tot (ex
tra) woningbouw te komen, stuit niet zelden op de weerbar
stige praktijk van de beroepsprocedures. Door juridische pro
cedures van inwoners bij de Raad van State lopen momenteel
drie grote woningprojecten vertraging op: bouwplan hoek
Burg. Van Hoofflaan - Bossebaan, bouwplan De Run 5601
(Zuidzorg) en uitbreidingsplan Zilverackers - Kransackerdorp.
Dat gaf wethouder Ad van den Oever (VVD) te kennen, toen
VSA-raadslid Wim Peters hem om deze informatie vroeg.

In deze besluitvormende raad, waarin voor het
eerst weer publiek welkom was, werd ook een
nieuw steunfractielid namens Senioren Veldho
ven benoemd: Robert Tros.
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De gemeenteraad vergaderde weer gezamenlijk in de raadzaal.

