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Betreft: Schriftelijke vragen art. 37 RvO Ambtelijke situatie 

 
 
De afgelopen maanden ontving de fractie van de PvdA Hellevoetsluis in toenemende 

mate signalen die er op lijken te duiden dat het ambtelijk apparaat van de gemeente 
minder dan optimaal functioneert. Dit gaat ten kosten van de dienstverlening aan 

onze inwoners, maar ook in ernstige mate ten kosten van de arbeidsvreugde, en 
daarmee de arbeidseffectiviteit (en mogelijk welzijn/gezondheid met als gevolg uitval 
of vertrek) van onze ambtenaren. Voor een deel lijkt dit te worden veroorzaakt door 

onvoldoende bemensing van het ambtelijk apparaat. Het voorschot nemen op de – 
inmiddels gestaakte – WerkOrganisatie Voorne zal daar mogelijk deels een oorzaak 

voor zijn, maar wij krijgen meer en meer de indruk dat er ook andere ernstige 
oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Gezien de ernst van deze situatie probeert de 
fractie van de PvdA te achterhalen wat de situatie van de bemensing van het 

ambtelijk apparaat van Hellevoetsluis is, en hoe deze zich tot hier ontwikkeld heeft. 

De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen over de periode van 1 januari 2018-

heden: 

1. Hoeveel ambtenaren hebben de dienst verlaten; opgave per functiegroep. 

a. Op welke gronden werd de dienst verlaten: ontslag op eigen verzoek, of op 

aanzeggen werkgever, of (vervroegd) pensioen, of middels regelingen zoals 
vaststellingsovereenkomsten; opgave per functiegroep. 

b. Waar zijn de ontslagen ambtenaren vervolgens terecht gekomen: andere 
werkgever, privaat of overheid, wachtgeld, werkloos? 

c. Hoeveel exitgesprekken zijn er met vertrekkende werknemers gevoerd? 

d. Worden deze exitgesprekken gevoerd volgens een bepaald vastgelegd 
protocol? Zo ja, dan zien wij een kopie van dit protocol graag tegemoet. 

e. Graag ontvangen wij een overzicht van hoeveel van deze functies geleid 
hebben tot vervanging en/of inhuur. 

2. Hoeveel ambtenaren zijn langer dan vier weken in de ziektewet 
terechtgekomen; opgave per functiegroep. 

a. Wat was/is de duur van deze ziektewetperiode voor deze ambtenaren 

(geweest)? 

b. Hoeveel hiervan zijn werk gerelateerd? 
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c. Met betrekking tot re-integratie trajecten die voor deze ambtenaren zijn 
ingezet: hoeveel zijn dit er (geweest), in welke vorm, en hoe lang hebben 
deze geduurd? 

d. Hoeveel ambtenaren hebben na een dergelijke ziektewetperiode het 
reguliere werk in de gemeente Hellevoetsluis weer hervat? 

i) Kwamen al deze ambtenaren terug in dezelfde functie als waarin zij voor 
de ziektewetperiode zaten? 

ii) Zo niet, bij hoeveel leidde dat tot een wijziging van functie, hoe 

verschillend waren deze functies en op welke gronden vond deze 
wijziging plaats? 

iii) Heeft de ziektewetperiode, indien de ambtenaar het werk bij de 
gemeente Hellevoetsluis hervat heeft, tot implicaties geleid met 
betrekking tot de periodieken? Zo ja, in welke mate en op welke 

gronden? 

Vervolgens heeft onze fractie enkele vragen betreffende het vigerende 

personeelsbeleid: 

3. Algemene vragen verzuimbeleid: 

a. Is er een verzuimprotocol en -beleid van kracht. Zo ja, vanaf wanneer? 

Graag zien wij een kopie hiervan tegemoet. 

b. Hoeveel preventiemedewerkers en vertrouwenspersonen heeft de gemeente, 

welke kwalificaties (kennis en kunde) hebben deze, en op welke datum/data 
werden zij aangesteld? 

c. Is er een RI&E van het ambtelijk werk gemaakt? Zo ja, dan zien wij hier 
graag een kopie van tegemoet. 

En, afsluitend, heeft onze fractie nog enkele vragen in het kader van de toekomstige 

aanpak: 

4. Hoe ziet het tijdspad van de gemeente er uit om de openstaande vacatures in 

te vullen? 

a. Welk vangnet heeft de gemeente indien onverhoopt de invulling van 
openstaande vacatures niet binnen redelijke termijnen uitgevoerd kan 

worden? 

5. Op welke wijze zal de raad worden betrekken bij het te zijner tijd definitief 

invullen van de twee vacatures op managementniveau? Met andere woorden, 
zal de raad gevraagd worden hiervoor kader stellend randvoorwaarden voor te 
stellen? 

Wij zien de beantwoording van onze vragen gaarne schriftelijk tegemoet binnen de 

daarvoor gestelde termijnen. Indien u van mening bent bepaalde vragen niet te 

kunnen of mogen beantwoorden, dan zien wij dat graag met redenen en 

onderliggende regelgeving omkleed. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van de PvdA Hellevoetsluis, 

Daan Dankaart, fractievoorzitter 


