\4 t-c uz ■i-Z

(x):::)?

PVDA
MAASSLUIS

111EL.
400

Maassluis

MAASSLUIS BELANG

Motie externe inhuur alleen voor Piek en Ziek

ChristenUnie

De Raad van de gemeente Maassluis, in vergadering bijeen op 8 november 2017,
overwegende dat,
•

er een reorganisatie gaande is bij het Stadsbedrijf onder de garantie dat er geen ontslagen
zullen vallen;

•

dat het college en de raad hebben benadrukt dat een eigen buitendienst — nu aangeduid als
Stadsbedrijf — met kennis, kunde en ervaring in eigen hand, van grote toegevoegde waarde
is voor Maassluis;

•

dat in veel organisaties in geval van piekbelastingen en ziekteverzuim extra arbeidskrachten
worden ingehuurd;

•

dat sinds afgelopen zomer een vaste marktpartij wordt gezocht, om 15% van het reguliere
werk door een marktpartner te laten verrichten;

•

het Rijksbeleid is om niet meer dan 10% van de loonsom te gebruiken voor externe inhuur;

•

het college heeft toegezegd dat de totale externe inhuur bij het Stadsbedrijf niet
toeneemt t.o.v. huidige situatie en de ambitie heeft om het totaal aan externe inhuur
bij het Stadsbedrijf de komende jaren verder te beperken;

spreekt uit,
•

dat er bij de inwoners en de raad grote waardering is voor het werk dat de
medewerkers van het Stadsbedrijf verrichten en er grote meerwaarde wordt gezien
in het hebben van een eigen buitendienst;

verzoekt het college,
•
•

vaste werkzaamheden in principe uit te laten voeren door medewerkers in eigen dienst;
zekerheid te geven aan medewerkers en daarnaast perspectief te bieden voor nieuwe
instroom bij de buitendienst;

•

externe inhuur zo veel mogelijk te beperken tot 'ziek en piek' of bij incidentele behoefte aan
expertise of competenties die niet structureel in de organisatie aanwezig zijn;

•

de raad jaarlijks te informeren over de omvang van de externe inhuur binnen het stadsbedrijf
en de rest van de organisatie en toelichting te geven over de overwegingen ten grondslag
van de inhuur;

en gaat over tot de orde van de dag.
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