AMENDEMENT
Onderwerp
Uitbreiding ambtelijke organisatie met 23 formatieplaatsen
Datum
9 november 2021
Ingediend door
Lokaal Liberaal, VSA, BurgerPartij Veldhoven,
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2022-2025
Programma
Diverse programma’s (uitbreiding personeel)
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
overwegende dat:
 Een goed gedocumenteerde onderbouwing van de voorgenomen uitbreiding met 23
formatieplaatsen in 2022 en van de capaciteitsbehoefte van nóg ongeveer 27
formatieplaatsen, in totaal dus ongeveer 50 formatieplaatsen, ontbreekt;
 Met deze uitbreiding met 23 formatieplaatsen de gemeentebegroting structureel
jaarlijks met 2 miljoen euro wordt verzwaard;
 Lokaal Liberaal op de onderbouwing van de noodzaak tot uitbreiding reeds meerdere
malen bij het college heeft aangedrongen, maar deze tot op heden niet heeft
ontvangen;
 De heroriëntatie op taken die de gemeente uitvoert, de werkwijzen en de middelen
die daarvoor nodig zijn vraagt, zo geeft het college aan, meer tijd;
 Het college daarnaast heeft aangegeven niet over het eigen graf te willen regeren;
 Bij de algemene beschouwingen de laatste jaren zowel Lokaal Liberaal maar ook de
VVD en GBV zich hebben uitgesproken voorstander te zijn van een slanke overheid;
 Het nu tijd is geworden aan de vormgeving van een slanke overheid uitvoering te
geven;
 De beoogde uitbreiding van 50 formatieplaatsen op de reeds aanwezige ambtelijke
formatie volslank in plaats van slank impliceert;
 de nadere analyse en onderbouwing met belangstelling tegemoet wordt gezien.
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 21.110 als volgt te wijzigen:
1. De voorgenomen uitbreiding van de ambtelijke formatieplaatsen met ongeveer 50
FTE, waarvan er in 2022 reeds 23 zouden moeten worden ingevuld, vooralsnog uit
deze concept begroting te halen.
2. Hierop pas dan terug te komen als een nadere analyse en goed gedocumenteerde
onderbouwing van de gewenste personele uitbreiding beschikbaar is.
en gaat over tot de orde van de dag.
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