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Motie effectiever en zuiniger door minder inhuur 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gelezen het 
raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024, 
 
constaterende dat: 

1. Uit de laatste raadsinformatiebrief (oktober 2019) blijkt dat gemeente Woerden 130 
personen inhuurt. 

2. De inhuur varieert van fulltime tot enkele consultaties per week.  
3. Het college in de begrotingscommissie van 28 oktober 2020 aangeeft niet in staat te zijn 

om aan te geven hoeveel de geraamde inhuur voor 2021 is. 
4. Ook gaf het college aan niet in staat te zijn om aan te geven wat de te verwachten 

effecten/resultaten zijn van de inhuur. 
5. Een grove raming uitkomt op een bedrag van € 10.000.000,- die jaarlijks uitgegeven 

wordt aan externen. Dit op basis van de laatste 10 gunningen (inhuurdeskwoerden.nl), 
waarbij het gemiddelde tarief € 78,- is. Bij een tarief van € 78,- per uur voor 130 
personen die 40 weken bij de gemeente ingehuurd worden met een gemiddelde van 20 
uur per week komt de som uit op ruim € 8,1 miljoen exclusief btw. Inclusief de btw komt 
het bedrag voor externe inhuur uit op circa € 10,- miljoen per jaar. 

6. De totale lasten over 2019 € 134,- miljoen was, waarvan 7,5% (op basis van de raming) 
naar externe inhuur gegaan is. 

7. De inhuur van gemeente Woerden zit op bijna 25% ten opzichte van de medewerkers in 
eigen dienst. Landelijk is dit 18%. Woerden huurt dus 28% meer in dan gemiddeld. 

 
overwegende dat:  

1. De gemeente gezien de schuldenpositie zeer zuinig moet zijn de komende 10 jaar. 
2. Voor een bedrag van € 10.000.000,- duidelijk moet zijn hoe dit in de begroting zit en wat 

het Woerden gaat opleveren. 
3. Inhuur externen te hoog is in verhouding tot het landelijk gemiddelde. 

 
verzoekt het college: 

1. Uiterlijk in december 2020 de raad te informeren wat het totale geraamde bedrag voor 
inhuur externen voor 2021 is; 

2. Het totale bedrag voor inhuur externen uit te splitsen naar de 7 programma’s. Waarbij 
aangegeven het totaal aantal uren, totaal bedrag en welk effect/resultaat verwacht wordt 
van de externe inhuur. 

3. Voor 2021 te sturen op 25% minder uitgaven aan inhuur dan geraamd is en de uitkomst 
is van punt 1 hierboven. Waarmee de inhuur van gemeente Woerden richting landelijk 
gemiddelde daalt. 

4. De gemeenteraad na ieder kwartaal informeert of de doelstelling van 25% minder inhuur 
gerealiseerd wordt. En zo nodig aangeeft, indien nodig, hoe de 25% inhuur in de 
resterende tijd gaat realiseren.  

 


