
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

Aan Provinciale Staten Datum : 23 september 2008 
 Uw kenmerk : 2008BEM100 

Ons kenmerk : 2008int229297 
 Contactpersoon : H.Langen 
 E-mail : han.langenprovincie-

utrecht.nl 
 @provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 2594 
 
Onderwerp: Beantwoording vragen cie BEM 12-6-2008 over de tijdelijke uitbreiding van ca. 20 
fte ten behoeve van de uitvoering van het collegeprogramma (uitvoeringsprogramma inclusief 
samenwerkingsagenda) 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

Geachte dames en heren, 
 
In de Commissie Bestuur, Europa en Middelen van 12 juni jl zijn vragen gesteld over de formatie die 
wordt ingezet voor het Uitvoeringsprogramma. Dit naar aanleiding van de mondelinge toelichting van 
de heer Binnekamp bij agendapunt 17 Personele capaciteit Uitvoeringsprogramma. Toegezegd is om 
schriftelijk aanvullende informatie te verschaffen. 
 
In het Uitvoeringsprogramma worden veel extra activiteiten en middelen ingezet. In deze 
collegeperiode gaat het om een jaarlijkse impuls van maar liefst 25% extra volume. De extra 
activiteiten gaan de bestaande uitvoeringscapaciteit van de provincie te boven. Het is dan ook logisch 
om extra capaciteit daarvoor in te zetten en ook alleen daarvoor. Dus specifiek voor de extra 
activiteiten, met de expertise die daar bij hoort en zo lang de activiteit duurt, tijdelijk dus. Een 
vergelijking met de operatie Kwatta waarbij 65 FTE zijn bespaard gaat niet op. De operatie Kwatta 
was gericht op efficiency (Kwatta 1) en op het reduceren van taken (Kwatta 2).Het gaat in dit geval 
juist om een bewuste keuze voor extra activiteiten en taken en dat gaat niet zonder extra capaciteit. 
Uiteraard is wel gekeken welke extra activiteiten met de huidige capaciteit zo efficiënt en flexibel 
mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Wat dan nog overblijft wordt opgelost met extra tijdelijke 
capaciteit. Omdat dit gekoppeld is aan specifieke extra activiteiten is er geen sprake van het teniet 
doen van eerdere bezuinigingen. De kosten van de extra inzet worden gedekt uit de voor de 
activiteiten beschikbaar gestelde middelen. Het gaat daarom niet om extra middelen. Extra capaciteit 
betekent behalve pure inzet van FTE’s (loonkosten) ook extra materiële kosten (overhead). In 
onderstaande tabel is één en ander nader gespecificeerd : 
 
Onderdeel organisatie Extra inzet FTE 
Extra menskracht 
beleidsafdelingen 

• Maatschappelijke 
ontwikkeling en wonen 

• Milieu 
• Mobiliteit 
• Bodem en water 
• Ruimte 
• ILG (reeds geformaliseerd) 

Loonkosten 20 fte: € 1.379.000 
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5,7 
2,8 
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1

Extra menskracht bij 
ondersteunende afdelingen 

Via overhead ca € 600.000/jaar  

Materiële 
budgetten/programmakosten 

€ 1.615.000 per jaar  

TOTAAL incl kosten 20 fte’s € 3.594.000 per jaar 20 
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Het bedrag van € 3.594.000 is opgenomen in de reeds vastgestelde Voorjaarsnota (pag 12). De 
bedragen worden uit de afdelingsbudgetten gerealloceerd over de programma’s. Via de 
halfjaarrapportage wordt dit technisch verwerkt en gespecificeerd. 
 
In absolute zin lijkt het een behoorlijke uitbreiding, maar gerelateerd aan de huidige 
personeelsomvang gaat het slechts om een (tijdelijke) uitbreiding van 2,5%. Gerelateerd aan het extra 
budget van jaarlijks meer dan € 100 miljoen bedragen de organisatorische kosten minder dan 4%. 
Daarmee blijven we binnen de normale percentages voor organisatie- en proceskosten die wij voor 
grote projecten en programma's hanteren, zo wordt bijvoorbeeld bij het AVP een percentage van 10% 
aangehouden. Naar ons idee is de omvang van de tijdelijke capaciteitsuitbreiding hiermee uiterst 
bescheiden en verantwoord. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


