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Onderwerp Statenbrief: Omzetting inhuur naar formatie 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Zoals eerder aangegeven, onder meer in de statenbrief over Organisatieontwikkeling van 6 november 2018, is er 
de afgelopen jaren een ongewenste krapte ontstaan in de personele bezetting van de organisatie. Om die reden 
heeft u in de Kadernota 2019 een kwaliteitsimpuls opgenomen, waarbij onder andere de formatieomvang met 39 
fte vaste formatie is verhoogd. De dekking van deze 39 fte is voor een deel € 1 mln. gevonden in een taakstelling 
inhuurreductie.  
Daarbij is aangegeven dat het wenselijk is om de externe inhuur terug te dringen, die afgelopen jaren mede door 
de personele krapte onverminderd hoog is gebleven. Er is ruimte gegeven om, naast de inhuurreductie van 
€ 1 mln., nog meer inhuur te reduceren en om te zetten naar vaste formatie om zo weer een betere balans te 
krijgen tussen inhuur en eigen personeel.   
 
 
Essentie / samenvatting: 
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van alle (structurele) inhuur die mogelijk omgezet kan worden naar 
eigen vaste formatie. Hieruit blijkt dat het verantwoord mogelijk is om een substantieel deel van de externe inhuur 
om te zetten in eigen provinciaal personeel. Het gaat om 50 fte (vaste) formatie. Hiermee wordt een 
inhuurreductie bereikt van € 4.3 mln. over 2019, op een inhuuromvang van € 18,3 mln. over 2018 (exclusief 
Uithoflijn). De reductie bedraagt zodoende bijna 25%. Deze omzetting is budgetneutraal, het materiele 
inhuurbudget wordt omgezet in personeelsbudget. 
 
Als onderdeel van deze omzetting hebben wij met ingang van 2019 de inhuurbudgetten gemaximeerd op 
€ 14,0 mln. (exclusief uithoflijn). De bestedingsplafonds worden per domein bewaakt. Overschrijding is niet meer 
mogelijk zonder expliciete goedkeuring door ons college. Deze maatregel is onderdeel van de nieuwe 
‘arbeidskostensturing’, die in de komende periode verder wordt ontwikkeld binnen de concernopdracht P-opgave. 
Wij zullen u hierover in de loop van 2019 nader informeren. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Omzetting van inhuurbudget naar 50 fte formatie eigen personeel. Inhuur is soms een verstandige keuze en 
levert ons soms de juiste expertise op het juiste moment. Een overmaat aan inhuur gaat echter ten koste van de 
samenhang, continuïteit en expertiseontwikkeling binnen de organisatie. 
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Financiële consequenties 
Het geheel is budgetneutraal, alle omzettingen vinden plaats uit bestaand materieel budget. Met dit besluit wordt 
voor het eerst een daadwerkelijk plafond op externe inhuur geïntroduceerd. De inhuurbudgetten worden jaarlijks 
door het college vastgesteld. De budgetten voor externe inhuur worden per domein gemaximeerd en per domein 
op maandelijkse basis gemonitord. Overschrijding is niet meer mogelijk, behoudens met een besluit van het 
college. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


