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Motie: Inhuur, een beetje minder aub 

 

De gemeenteraad van Nijmegen bijeen op 8 juli 2015, 

 

Overwegende dat: 

 

 De gemeenteraad bij de perspectiefnota in 2011 heeft besloten om vanaf 2014 ruim 

eenderde minder aan inhuur te besteden in vergelijking met 2009 wat een structurele 

kostenbesparing oplevert van 5 miljoen euro per jaar. 

 Bij de jaarrekening 2014 is gebleken dat de gemeente maar liefst 16,6 miljoen heeft 

uitgegeven aan inhuur, wat neerkomt op een overschrijding van 6,6 miljoen euro boven het 

afgesproken bedrag van 10 miljoen euro per jaar. 

 Er tal van redenen zijn aan te geven waarom deze overschrijding heeft plaatsgevonden zoals 

het vertrekarrangement voor ouderen, de komst van een regionaal werkbedrijf en de 

dijkverlegging bij de Waal. 

 In de CAO Gemeenten 2013-2015 is afgesproken dat het niet wenselijk is dat voor 

structureel werk bij gemeenten arbeidsrelaties worden aangegaan onder voorwaarden die 

niet geregeld zijn in de gemeentelijke rechtspositieregeling. De CAO Gemeenten tevens 

voldoende mogelijkheden biedt om mensen tijdelijk in dienst te nemen. 

 Het wenselijk is om voor inhuur structureel niet meer dan 10 miljoen euro per jaar uit te 

geven. 

 

Verzoekt het college: 

1. De totale som van inhuur op zo kort mogelijke termijn terug te brengen van 16,6 miljoen in 2014 

naar structureel maximaal 10 miljoen euro per jaar. Waar mogelijk en wenselijk worden taken (vast 

of tijdelijk) uitgevoerd onder de CAO Gemeenten. De gemeenteraad wordt over de aanpak en het te 

volgen tijdspad door het college geinformeerd voorafgaand aan de begroting 2016-2020. 

2. Bij het terugbrengen van de totale som voor inhuur een bezuinigingstaakstelling van 500.000 

euro structureel op te nemen in de begroting 2016 en verder. 
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