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 Raadsvragen   van de raadsleden Niek Rennenberg en Cor Verbeek (Ouder Appèl 
Eindhoven) over Artikelen Eindhovens dagblad d.d. 9 augustus 
2016 

 
 
Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft kennis genomen van de artikelen van Vanda van 
der Kooi ‘Grote  achterstanden’ Gemeente kraakt door sanering’ en ‘Pistor kon geen 
eenheid afdwingen’ In het Eindhovens Dagblad van vandaag. Na bestudering van 
deze twee artikelen stellen wij vast dat de bronnen van de journalist stellen dat er 
grote fouten zijn gemaakt bij de uitvoering van de reorganisatie die in 2012 werd 
ingezet. Goede ambtenaren zijn aan de kant geschoven en deels vervangen door 
uitzendkrachten.  
Verder blijken er, aldus de bronnen van de journalist, mensen die jarenlang een 
goede beoordeling hadden gehad op basis van één (1) assessment boventallig te zijn 
verklaard en aan de kant te zijn geschoven.  
ER zijn op dit moment ongeveer zestig ‘boventallige’ ambtenaren en veertig dreigen 
binnenkort ‘boventallig’ te worden.  
Eindhoven moet zelf de WW betalen en als een ambtenaar veel dienstjaren heeft ook 
nog drie jaar ‘nawettelijke’ WW. 
Met ingang van 2017 zou dit Eindhoven tot maximaal drie miljoen euro per jaar 
kunnen gaan kosten. 
Er heersen diverse opvattingen ‘binnen het stadhuis’ en het lijkt er op dat mevrouw 
Pistor als gemeentesecretaris niet in staat is om alle neuzen dezelfde kant op te 
krijgen. 
FNV en CNV luidden reeds in 2014 de noodklok over de reorganisatie.  
 
Bovenstaande is aanleiding voor het stellen van de volgende vragen: 

 
1. Waarom heeft uw college naar aanleiding van journalistiek onderzoek de raad niet 
onmiddellijk volledig en juist geïnformeerd, maar via de krant de toezegging gedaan 
dat dit na de vakantie gaat gebeuren? 
 
2. Kent uw college momenteel de aard en de omvang van de problematiek in deze 
niet? Kan de wethouder deze gegevens niet met “de bekende druk op de knop” aan 
de raad overleggen? 
 
3. Kunt u aangeven hoeveel ambtenaren er precies ‘boventallig’ zijn en per 1 januari 
2017 dreigen te worden ontslagen? 
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4. Kunt u aangeven hoeveel ambtenaren er per 1 augustus 2016 tot en met 31 
december 2016 tijdelijk werk doen dat na genoemde periode ophoudt waardoor de 
desbetreffende ambtenaren werkloos worden? 
 
5. Hoeveel geld hebt u voor 2017 en de jaren daarna gereserveerd om WW aan 
betreffende ambtenaren te betalen? 
 
6. Hoeveel geld moet er volgens u gereserveerd worden om in de toekomst de drie 
jaar ‘nawettelijke WW’ te kunnen betalen. 
 
7. Deelt u de mening van de journalist dat met ingang van2017 het de gemeente 
Eindhoven per jaar circa een miljoen euro per jaar, oplopend tot circa drie miljoen 
euro per jaar zal gaan kosten om te voldoen aan WW c.q. ‘bovenwettelijke’ WW? Zo 
niet, kunt u dan uw berekening van de mogelijke kosten hiervoor aan ons kenbaar 
maken in een tijdpad? 
 
8. Welke gereedschappen hebt u tot uw beschikking om de bij vraag 6 genoemde 
bedragen in de tijd te doen verminderen en hoe denkt u deze gereedschappen in te 
gaan zetten? 
 
9. Op welk moment is het uw college duidelijk geworden, dat de gemeentesecretaris 
onvoldoende in staat was om deze reorganisatie soepel te laten verlopen? Of is dit 
pas duidelijk geworden na een reeks van incidenten? 
 
10. Is uw college van mening dat de reorganisatie niet gelopen is zoals die bij 
aanvang voor ogen stond, waarbij de financiële gevolgen op  het bordje van uw 
opvolgers worden gelegd? 

 
Eindhoven, 9 augustus 2016. 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
1. Waarom heeft uw college naar aanleiding van journalistiek onderzoek de raad niet 
onmiddellijk volledig en juist geïnformeerd, maar via de krant de toezegging gedaan 
dat dit na de vakantie gaat gebeuren? 

We hebben betreffende journalist laten weten nu geen reactie op de 
artikelen te geven, maar aangegeven dat we na het zomerreces -en nadat 
actuele cijfers met uw raad zijn gedeeld- bereid te zijn deze informatie ook 
met de pers te delen.  
Uw raad is begin dit jaar (9 februari 2016) middels een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over de voortgang van de mobiliteitsopgave. Ook in de 
beantwoording van de technische vragen bij de jaarrekening van 2015 
hebben we u hierover geïnformeerd. Eerder, in november 2015, is de 
voortgang van de mobiliteitsopgave aan u gepresenteerd en toegelicht in  
de commissie Financiën & Bestuur. De voortgang van de mobiliteitsopgave 
wordt ook gemonitord in de planning & control instrumenten.  
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Eind september ontvangt u een raadsinformatiebrief met de dan actuele 
stand van zaken.  

 
2. Kent uw college momenteel de aard en de omvang van de problematiek in deze 
niet? Kan de wethouder deze gegevens niet met “de bekende druk op de knop” aan de 
raad overleggen? 

De reorganisatie was, zeker in het sociaal domein waar ook het proces van 
decentralisaties liep, een enorm grote opgave. We zijn als college nauw 
betrokken bij de voortgang van de mobiliteitsopgave, de voortgang van de 
Van werk naar werk-begeleiding en bij het onderzoeken en organiseren van 
oplossingsrichtingen. Op onderdelen hebben bijsturingsacties - waaronder 
bijvoorbeeld inzet op het generatiepact, duurzame invulling posities, 
terugdringen tijdelijke functies en de boventalligenstatus – plaatsgevonden 
en vinden deze nog steeds plaats. 
De cijfermatige/kwantitatieve voortgang van de opgave is bekend, zie 
hiervoor het antwoord op vraag 3. 

 
3. Kunt u aangeven hoeveel ambtenaren er precies ‘boventallig’ zijn en per 1 januari 
2017 dreigen te worden ontslagen? 

Op peildatum augustus 2016 zijn er 48 medewerkers boventallig. We zetten 
optimaal in op het vinden van een perspectief (binnen of buiten de 
organisatie) voor deze medewerkers. Daarom kunnen we niet met zekerheid 
zeggen aan hoeveel ambtenaren reorganisatieontslag wordt verleend.  
Overigens is boventalligheid niet overal in de organisatie op hetzelfde 
moment ontstaan. Voor sommige medewerkers geldt daarom 1 januari 2017 
als potentiele datum voor reorganisatieontslag, voor anderen is dit 1 
februari 2017.  

  
4. Kunt u aangeven hoeveel ambtenaren er per 1 augustus 2016 tot en met 31 
december 2016 tijdelijk werk doen dat na genoemde periode ophoudt waardoor de 
desbetreffende ambtenaren werkloos worden? 

Voor de eerder genoemde 48 boventallige medewerkers, waarvan hun 
werkzaamheden al op 1 januari of 1 februari 2015 zijn vervallen, geldt dat 
medewerkers en organisatie nog steeds volop inzetten op het vinden van 
een functie voor het einde van hun van Werk naar Werk periode, welke 
respectievelijk 1 januari of 1 februari 2017 eindigt.  Mocht dit niet lukken dan 
volgt voor hen reorganisatieontslag.  
Overigens geldt voor 5 van deze 48 boventallige medewerkers dat ze 
langdurig ziek zijn. In hun geval geldt dat ze mogelijk instromen in de WIA.  
Naast deze 48 boventalligen, worden op dit moment  33 medewerkers 
ingezet op een tijdelijke rol of functie (met een tijdelijke benoeming). 
Mogelijk wordt de tijdelijke plek alsnog structureel. Wanneer deze rol of 
functie geen structureel perspectief biedt en de tijdelijke werkzaamheden 
komen te vervallen, dan volgt voor deze medewerkers een volledig van Werk 
naar Werk traject van 24 maanden. In deze periode wordt ingezet op het 
vinden van een perspectief binnen of buiten de organisatie. 
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Voor 10 van deze medewerkers geldt dat de tijdelijke werkzaamheden 
(vooralsnog) op 31 december aflopen. Voor 23 van deze medewerkers geldt 
dat hun tijdelijke werkzaamheden nu al tot na 1-1-2017 doorlopen.  
 

5. Hoeveel geld hebt u voor 2017 en de jaren daarna gereserveerd om WW aan 
betreffende ambtenaren te betalen? 

We hebben een voorziening getroffen om de loonkosten en WW kosten voor 
boventallige medewerkers te betalen. Van deze voorziening is ca. €4,3 
miljoen bestemd voor WW betalingen (voor de jaren 2017 en verder). Dit 
bedrag is berekend op basis van de maximale nawettelijke en 
bovenwettelijke WW, waarbij ervan is uitgegaan dat 25% jaarlijks uitstroomt. 
Deze voorziening is -onder andere in afstemming met de accountant- als 
toereikend beoordeeld. 

 
6. Hoeveel geld moet er volgens u gereserveerd worden om in de toekomst de drie jaar 
‘nawettelijke WW’ te kunnen betalen. 

Zie het antwoord op vorige vraag. In bovenstaand bedrag van WW 
betalingen zit de basis WW, aanvullende uitkering en nawettelijke uitkering.  

 
7. Deelt u de mening van de journalist dat met ingang van 2017 het de gemeente 
Eindhoven per jaar circa een miljoen euro per jaar, oplopend tot circa drie miljoen 
euro per jaar zal gaan kosten om te voldoen aan WW c.q. ‘bovenwettelijke’ WW? Zo 
niet, kunt u dan uw berekening van de mogelijke kosten hiervoor aan ons kenbaar 
maken in een tijdpad? 

Nee, wij delen de mening niet. De verwachte WW betalingen (basis WW, 
aanvullende uitkering en nawettelijke uitkering) zijn in onderstaande tabel 
opgenomen. Het verwachte totale bedrag aan WW betalingen bedraagt €4,3 
miljoen. Dit bedrag is berekend op basis van de maximale nawettelijke en 
bovenwettelijke WW, waarbij ervan is uitgegaan dat 25% jaarlijks uitstroomt. 
In een tijdreeks: 
Jaar Bedrag (*€1.000) 
2017 1.595 
2018 1.150 
2019 739 
2020 385 
2021 201 
2022 109 
2023 53 
2024 20 
2025 12 
2026 7 
2027 4 
2028 1 
2029 1 
TOTAAL 4,3 miljoen 

 
8. Welke gereedschappen hebt u tot uw beschikking om de bij vraag 6 genoemde 
bedragen in de tijd te doen verminderen en hoe denkt u deze gereedschappen in te 
gaan zetten? 
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Ten aanzien van het zoveel mogelijk beperken van de 4,3 miljoen euro  
zetten we tot het aflopen van de Van werk naar werk periode allereerst 
optimaal in op het vinden van een perspectief (binnen of buiten de 
organisatie) voor deze medewerkers.    
 
Voor de medewerkers die toch organisatieontslag wordt verleend, wordt 
door het UWV het recht op WW vastgesteld. Maar omdat de gemeente 
eigenrisicodrager is voert het UVW geen begeleiding of handhaving uit.  
Daarom geven we zelf de begeleiding en handhaving op een adequate 
manier vorm. Daarin onderzoeken we op dit moment of we de aansluiting 
kunnen vinden met initiatieven die we als gemeente ondernemen om in de 
stad de WW terug te dringen. En onderzoeken we wat de meest effectieve 
vorm is om loopbaancoaching voor oud medewerkers die WW ontvangen 
vorm te geven.  
De begeleiding wordt zowel ingezet op de reguliere WW periode als op de 
na-wettelijke WW periode.  

 
9. Op welk moment is het uw college duidelijk geworden dat de gemeentesecretaris 
onvoldoende in staat was om deze reorganisatie soepel te laten verlopen? Of is dit 
pas duidelijk geworden na een reeks van incidenten? 

De signalen dat niet alles ten aanzien van de reorganisatie liep zoals 
verwacht mocht worden bestaan al langere tijd, vooral in relatie tot het 
sociaal domein.  

 
10. Is uw college van mening dat de reorganisatie niet gelopen is zoals die bij 
aanvang voor ogen stond, waarbij de financiële gevolgen op  het bordje van uw 
opvolgers worden gelegd? 

Zoals u in de eerdere antwoorden al hebt kunnen lezen laat het college geen 
financiële problemen gekoppeld aan de reorganisatie achter voor haar 
opvolgers. De reorganisatie was en is, zeker in het sociaal domein waar ook 
het proces van decentralisaties liep, een enorm grote opgave waar enorm 
veel inzet op gepleegd is om het goed te laten verlopen maar waar we 
tijdens het proces ook zaken hebben gezien die niet liepen zoals verwacht 
en waar we op bijgestuurd hebben binnen de mogelijkheden. 
De aanleiding van Route2014 vinden we in de veranderende rol van de 
overheid, teruglopende financiële middelen en in het zoeken naar 
antwoorden op nieuwe uitdagingen. Deze ontwikkelingen zijn voor de 
organisatie vertaald in een kwalitatieve verandering en in een stevige 
kwantitatieve opgave. Die kwantitatieve opgave is behaald: we hebben 12 
miljoen structureel bespaard op personeelskosten. Dat betekent dat elk jaar 
12 miljoen wordt bespaard. De formatie is ten gevolge van route 2014 
verminderd met 337 fte. Met de afronding van Route2014 heeft de 
organisatie een nieuwe en toekomstbestendige uitgangspositie gekregen. 
Dat wil niet zeggen dat de organisatie “af is”. In de raadsinformatiebrief van 
19 mei 2016 hebben we u aangegeven dat we als organisatie in een grote 
omslag zitten, en hoe we extra impulsen aan de ontwikkeling in- en van de 
organisatie geven.  
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De reorganisatie heeft geleid tot 259 niet geplaatste medewerkers. Niet 
geplaatste medewerkers worden van werk naar werk begeleid. Met dat 
proces zijn we in januari 2015 gestart. We zetten enorme stappen en het 
proces verloopt volgens planning. Per augustus 2016 zijn nog 48 
medewerkers in begeleiding van het mobiliteitsbureau Carriere040. Dat 
impliceert dat in anderhalf jaar tijd voor of door 211 medewerkers een 
tijdelijk of structureel nieuw perspectief is gevonden, binnen of buiten de 
organisatie.  
Medewerkers die nog in een Van werk naar werk-traject zitten, zijn in een 
intensief programma bezig om een nieuw perspectief te vinden. Op 
onderdelen hebben hiertoe bijsturingsacties plaatsgevonden en vinden 
deze nog steeds plaats.  
Recente ontwikkelingen die perspectief bieden aan een deel van de 
resterende boventallige medewerkers, is het inzetten op een 
maatwerkoplossing voor een aantal boventallige medewerkers boven de 60 
jaar en hieraan gerelateerd de samenwerking in het georganiseerd overleg 
om tot een generatiepact te komen. Daarnaast is ingezet op bijvoorbeeld de 
duurzame invulling van posities en het terugdringen van tijdelijke functies. 
Onder andere door deze maatregelen, en door continuering van de 
ingezette begeleiding in Van werk naar werk trajecten houden wij de 
financiële gevolgen van de mobiliteitsopgave die voortkomt uit Route2014 
zo beperkt mogelijk. De kosten die met de mobiliteitsopgave samenhangen, 
worden binnen de reeds getroffen voorziening gedekt.  

 
Eindhoven, 30 augustus 2016. 
 

 


