
Rotterdam, 9 oktober 2018 18bb7933

Onderwerp:
Beantwoording van de schríftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) 
over externe inhuur.

Aan de Gemeenteraad

Op 1 augustus 2018 stelde P.J.H.D. Verkoelen ons schríftelijke vragen over de 
begroting, bijstelling en realisatie van de kosten voor externe inhuur in het lopende 
boekjaar en de maatregelen die zijn genomen om overschrijdingen zoals in afgelopen 
járen te voorkomen. (18bb6227)

Inleidend wordt gesteld:
“Dinsdag 26 juni werd ons als gemeenteraad van Rotterdam het coalitieakkoord 2018
2022 'Nieuwe energie voor Rotterdam’ door WD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA,
CU/SGP aangeboden. In hoofdstuk 10 ’Financiën’ geeft de coalitie aan. te willen gaan 
sturen op een weerstandsvermogen van 1,0, waarbij het weerstandsvermogen is geënt 
op de financiële risico’s. Onder de nieuwe definitie van de beschikbare 
weerstandscapaciteit wordt verstaan de algemene reserve, de kredietrisicoreserve en de 
overige risicoreserves zoals de WWB en de WMO.

In de tijdelijke commissie 'Bestuur’ op 31 mei 2018 en wederom in de gemeenteraad van 
donderdag 14 juni jl. werd er door 50PLUS bij het college op gewezen dat in 2017 en in 
2016 de post externe inhuur t.o.v. de oorspronkelijk goedgekeurde begroting met circa 
^ 60 mln. werd overschreden.
50PI US heeft aangegeven dat ze deze post van externe inhuur in 2018 met meer dan 
gemiddelde belangstelling zal volgen.

Oorspronkelijk is voor 2018 aan externe inhuur C49,3 mln. begroot. In de 1e herziening 
begroting 2018 (4-maandsrapportage) is inmiddels hiervoor een bedrag van C 59 mln. 
aangegeven. Dit is bijna ^ 10 mln. meer dan is begroot (met een genoemde compensatie 
van C 4 mln. binnen het programma overhead).

Indien de lijn van overschrijdingen van externe inhuur zoals het zich nu laat áánzien, zich 
ook nog geheel of gedeeltelijk doorzet in 2018 dan komt het weerstandsvermogen zoals 
geformuleerd in het coalitieakkoord in 2018 niet op 1,06 uit, maar ver onder de 1,0. De 
komende járen staat net houden van het weerstandsvermogen op 1,0 dan ook behoorlijk 
onder druk.

De financieel negatieve ontwikkelingen met betrekking tot de externe inhuur in de eerste 
4 maanden van dit boekjaar met minimaal C 10 mln. gekoppeld aan het plan in het 
nieuwe coalitieakkoord 2018-2022, waarin het weerstandsvermogen drastisch verlaagd
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is van 1.4 naar 1.0 en, bezorgt onze stad een hypotheek op de toekomst. 50PLUS 
Rotterdam heeft er tijdens de behandeling van het coalitieakkoord op 5 juli jl reeds de 
motie ’Coalitiebegroting’ over ingediend. Daar voegen wij als 50PLUS Rotterdam nu de 
volgende schríftelijke vragen aan toe:“

Beantwoording
Inleidend, gelet op uw verwijzing naar de verworpen motie ‘Coalitiebegroting’ (5 juli jl., 
18bb5739), wijzen wij er nog graag op dat de verlaging van het weerstandsvermogen 
niet impliceert dat de gemeente Rotterdam inteert op zijn risicoreserves. De verlaging 
van het weerstandsvermogen vloeit voort uit het besluit van de coalitiepartijen om bij de 
berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit voorzichtigheidshalve - meer in lijn 
met de handelwijze van de andere G4-gemeenten - geen rekening meer te houden met 
de omvangrijke stille reserves en de bestemmingsreserves die niet tot de risicoreserves 
worden gerekend.

Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als de relatie tussen de bescnikbare en 
benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit omvat drie 
bouwstenen, te weten:
- de algemene reserve;
- de bestemmingsreserves die worden aangehouden voor het opvangen van een 

specifiek financieel risico (ook wel aangeduid als ‘risicoreserves’);
- de stelpost onvoorzien.

Een financiële tegenvaller tast het weerstandsvermogen pas aan, indien er onvoldoende 
financiële meevallers of bezuinigingen tegenover staan. Alleen in dat geval wordt de 
omvang van de algemene reserve aangetast en zal - ceteris paribus - het 
weerstandsvermogen dalen.

Wij hebben uw gemeenteraad een nota toegestuurd (18bb7492), waarin het door ons 
voorgestane beleid inzake het weerstandsvermogen uitvoerig wordt beschreven,

Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:

Vraag 1:
Welke maatregelen heeft het College genomen om de enorme overschrijdingen op 
externe inhuur t.o.v. oorspronkelijk begroot, zoals in de afgelopen járen het geval 
was, te voorkomen?

Antwoord:
Na de bijstellingen gedurende dit lopende boekjaar, heeft het college een intensieve 
aanpak gestart. Deze aanpak kent drie grote lijnen. Als eerste zijn de gevolgen voor de 
externe inhuur die mede naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen in het 
coalitieakkoord te voorzien zijn, verwerkt in de bijgestelde ramingen. Ten tweede is een 
analyse verricht op de oorzaken van de verschillen tussen raming en realisatie van de 
afgelopen járen. Tot slot werkt het college op basis van deze analyse aan maatregelen 
om het voorspellend karakter van de ramingen te optimaliseren.
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Vraag 2:
Wat is do rol van de wethouder financiën bij te verwachten overschrijdingen ten 
opzichte van de goedgekeurde begroting?

Antwoord:
Het college draagt zorg voor een realistische begroting. Het voorspellend karakter van 
de ramingen dient zo optimaal mogelijk te zijn. Wanneer de realisatie op arbeidskosten 
hoger uitvalt dan de begroting, dient er dekking aanwezig te zijn om dit verschil op te 
vangen. De te bereiken doelen moeten worden gerealiseerd binnen het totale financiële 
kader (programmalasten en arbeidskosten). De ramingen worden vervolgens op basis 
van de laatste inzichten herzien. Het college rapporteert en verantwoordt zich hierover 
aan uw raad.

Vraag 3:
Hoeveel bedroegen de kosten voor externe inhuur over de eerste 6 maanden van 
2018?

Antwoord:
Hieronder de kosten voor externe inhuur op programmaniveau over de eerste 6 
maanden van 2018.

inhuur externen 
(x C 1.000)

Realisatie 
t/m juni 2018

1 Bestuur en dienstverlening 1.106
2 Openbare orde en veiligheid 1.777

.3 Verkeer en Vervoer 810
4 Economische Zaken 91
5 Onderwijs 182
6 Cultuur, sport en recreatie 409
7 Volksgezondheid en zorg 1.890
8 Werk en inkomen 9.846
9 Maatschappelijke Ondersteuning 3.711
10 Beheer van de stad 3.582
11 Stedelijke inrichting 2.438
12 Ruimtelijke ontwikkeling 8.106
13 Algemene middelen 983
14 Overhead 11.370
Totaal 46.301

Voor de meest actuele standen verwijzen we graag naar de 8-maands rapportage.
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Vraag 4:
Wat zijn de te verwachten kosten externe inhuur over 2018 op basis van de laatste 
informatie c.q. inzichten:

* in totaal
* Per product (oorspronkelijk begroot versus te verwachten kosten) 

Antwoord:
Hieronder de tabel met de oorspronkelijke begroting, stand 8-maands rapportage, en de 
prognosestanden van de maand mei. De prognose t/m augustus is de basis voor de 
bijstellingen bij de 10-maands rapportage.

Inhuur externen 
(xCI.000)

Begroting
2018

Begroting 
stand 8M

prognose
mei*

1 Bestuur en dienstverlening 812
l

1.378 1.337
2 Openbare orde en veiligneid 2.374

i
2.136 2.314

3 Verkeer en Vervoer 126 1.160 1.347
4 Economische Zaken -28 440 805
5 Onderwijs 62 189 189
6 Cultuur, sport en recreatie 307 520 751
7 Volksgezondheid en zorg 2.284 4.332 4.903
8 Werk en inkomen 2.498 13.439 15.046
9 Maatschappelijke Ondersteuning 4.861 8.255 8.179
10 Beheer van de stad 5.391 5.971 5.971
11 Stedelijke inrichting 6.047 4.242 5.273
12 Ruimtelijke ontwikkeling 11.895 12.808 11.711
13 Algemene middelen 198 3.046 2.273
14 Overhead 12.440 26.279 24.897
Totaal 49.266 84.195 84.399

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris. De burgemeester,

van Wal 'urg l.s. B. Wijbenga-Vi 
Nieuwenfi :
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