Raadsmededeling - openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Portefeuillehouder
Onderwerp

: 52/2010
: 10 februari 2010
: nvt voortgang
: P. Frenken
: Banenplan ISWI.

Aanleiding
Verzoek van de raad om te bezien of Aalten in het kader van het banenplan ISWI mensen kan
plaatsen.

Inhoud mededeling
Vorige week hebben er diverse gesprekken plaats gevonden met mogelijke kandidaten. Het verzoek
is breed uitgezet in de organisatie, alle afdelingen hebben meegewerkt. De conclusie van de
gesprekken is dat we mogelijkheden zien voor plaatsing, dit geldt dan voor plusminus 10 kandidaten.
Het daadwerkelijke aantal te plaatsen kandidaten is nog niet bekend. Er zijn mogelijkheden voor de
buitendienst, administratie, BAG en het archief. Het gaat hierbij vooralsnog om voornamelijk
additionele werkzaamheden.
Er is een afspraak met het ISWI gemaakt om de verdere details samen met P&O uit te werken. We
streven daarbij naar spoedige plaatsing. Het ISWI betaalt het eerste jaar de loonkosten en eventuele
opleidingskosten, alle overige kosten komen voor rekening van de gemeente Aalten, ook eventuele
ww-aanspraken.
Bij gebleken geschiktheid kan een vast dienstverband volgen bij de Gemeente. We zijn nog aan het
bezien in welke vorm dit dan moet zijn. Om de uitstroom te bevorderen denken we ook aan
bijvoorbeeld een andere rechtsvorm, waarin ook tijdelijk personeel en personen met een jaarcontract
worden geplaatst. Onze accountant onderzoekt momenteel de mogelijkheden.
Na de proefperiode van een jaar komen de kosten voor rekening van de gemeente. Het gaat om circa
€ 30.000 per persoon per jaar. Dit betekent voor 10 personen € 300.000 structureel per jaar. Deze
bedragen zijn nog niet in de begroting opgenomen. Hiervoor moet dus ruimte gevonden worden.
Daarbij vermelden we nog wel dat in dienst nemen een voordeel voor het ISWI is, dus lagere kosten
voor de deelnemende gemeenten. Met andere woorden, gezien de ontwikkeling rijksbudgetten,
betekent dit ook dat er bij niet in dienst nemen in de toekomst wel een bijdrage betaald moet worden.
Er is nog niets geraamd hiervoor in onze begroting.
Daarnaast zijn er de kosten voor huisvesting, onze gebouwen zitten overvol en er zijn geen bureaus
meer vrij. We moeten hiervoor nog een oplossing vinden. Er moeten werkplekken bijkomen en dit gaat
ten koste van vergaderruimte. Dit betekent dat er meer overleg buitenshuis plaats gaat vinden en dit
gaat geld kosten. We denken aan een bedrag van € 5.000 tot 10.000 per jaar en éénmalig extra
uitgaven voor werkplekken en computers.
Wanneer alle details bekend zijn, komen we met een gespecificeerd raadsvoorstel naar de nieuwe
raad, waarbij alle kosten voor zover mogelijk in beeld worden gebracht. Vooruitlopend hierop willen we
graag van de raad weten of wij reeds met de mensen afspraken kunnen maken. Alternatief is namelijk
te wachten tot het geld formeel beschikbaar is.
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De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
nvt
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
nvt

