
 

 
 
Motie Onderzoek Rekenkamercommissie naar het personeelsbeleid van de 
gemeente Helmond 
 
De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 29 mei 2018, 
 
overwegende, dat 
 

 Het college in de raadsinformatiebrief d.d. 22 maart 2018 de verwachting uitspreekt, dat om 
ook in de komende jaren een evenwichtige balans te kunnen vinden tussen de ambities van 
de gemeenteraad en een uitgebalanceerde personele capaciteit binnen de gemeentelijke 
organisatie, een additionele impuls van € 4 miljoen nodig is. 

 De gemeenteraad in 2016 al een budget van € 4 miljoen voor de organisatieontwikkeling 
heeft toegekend. 

 De Managementletter, in februari 2018 gepresenteerd door Deloitte, stelt dat de 
bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke organisatie op orde moet worden gebracht om ook 
op de langere termijn ons ambitieniveau waar te kunnen maken. 

 Het college heeft moeten besluiten het proces rondom de Jaarrekening 2017 te 
temporiseren.  

 Recente berichtgeving over zorgen omtrent de kwaliteit van de ambtelijke organisatie heeft 
geleid tot onrust onder medewerkers. 

 
 
Van mening is dat: 

 De raad informatie over de ontwikkelingen van de ambtelijke organisatie van belang acht, 
vanuit haar kaderstellende rol en haar budgetrecht. 

 Op dit moment knelpunten in het personeelsbeleid gevolgen hebben voor de doeltreffendheid 
en de doelmatigheid van het gemeentelijk functioneren. 

 De ambtelijke organisatie een goede ondersteuning verdient in haar kwaliteit en ontwikkeling. 
 Een additionele impuls van € 4 miljoen voor de ambtelijke organisatie enkel gegeven kan 

worden als het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie de juiste doelen nastreeft 
en de juiste instrumenten op de juiste plekken inzet. 

 
 
Roept de gemeenteraad op: 
De Rekenkamercommissie te verzoeken om voorafgaand aan de Programmabegroting 2019 

 tot een evaluatie te komen van het door de gemeente gevoerde HRM-beleid (over de periode 
2014-2018). Meer specifiek:  

 Een geobjectiveerd beeld te bieden in de aard, omvang en oorzaken van de 
knelpunten met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van de personele bezetting. 

 Het doen van aanbevelingen om tot verbetering te komen. 
En medewerkers van de gemeente Helmond - geanonimiseerd - actief te betrekken bij deze 
evaluatie. 



 tot een evaluatie te komen van de inzet van de eerdere door de gemeenteraad 
geaccordeerde impuls van € 4 miljoen (in 2016). 

 tot een advies te komen op welke wijze de raad sturing kan geven aan en controle kan 
uitoefenen op de omvang van de ambtelijke organisatie in relatie tot het realiseren van de 
gemeentelijke doelstellingen. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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