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4.4.2.8 Aanbestedingsbeleid

In het bestuursakkoord 2018-2022 is afgesproken expliciet aandacht te besteden aan de lokale economie en lokale
ondernemers.
Uitgangpunt opgenomen in beleid
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Gouda voorziet hierin met het uitgangspunt dat in gevallen waar een
enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag is toegestaan, we rekening
houden met de lokale economie en de lokale ondernemers. Bij de meervoudig onderhandse offerteaanvragen streeft de
gemeente ernaar minimaal 1 lokaal of regionaal bedrijf uit te nodigen om een offerte uit te brengen.
Uitvoeren steekproef
Jaarlijks wordt een steekproef uitgevoerd om de resultaten op dit vlak te meten, hier wordt over gerapporteerd bij de
jaarrekening.

4.4.3 Personeel
4.4.3.1 Formatie

De formatie van de ambtelijke organisatie was 435,8 fte's op 1 september 2018. Een lichte daling ten opzichte van
september 2017 (436,3 fte).

4.4.3.2 Loonkosten

De verwachte loonkosten dalen van € 38,1 miljoen naar € 37,4 miljoen (2022). Het algemene beeld is dat de begrote
loonkosten op eenzelfde niveau blijven. De dalende trend wordt verklaard doordat enkele voor de hand liggende
ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld inkoop van diensten door de regio na contractdatum) nog niet zijn meegenomen.
Het loonkostenbudget betreft een inschatting van kosten voor de benodigde personele capaciteit om de gepresenteerde
beleidsambities te realiseren. De kosten liggen hoger dan de rekening 2017, echter in het bedrag 2017 is inhuur niet
meegenomen, omdat de kosten hiervan in de jaarrekening apart worden verantwoord. Bij de begroting wordt inhuur van
derden in generieke zin niet apart begroot en maakt dit dus onderdeel uit van het loonkostenbudget.
Bedragen * € 1.000

Rekening
2017

Ambtelijke organisatie
College van BenW
Gemeenteraad
Griffie
Rekenkamer
Totaal

32.638
733
692
331
3
34.397

Begroting
2018 na
wijziging
36.314
736
662
337
14
38.063

2019
36.604
752
677
345
15
38.393

4.4.4 Doelstellingen bedrijfsvoering
Indicator

Personeel
Verzuim

Salarislasten

Inhuur externen

Financiën
Exploitatiesaldo

68

2020
36.566
752
677
345
15
38.355

2021
35.654
752
677
345
15
37.443

2022
35.654
752
677
345
15
37.443

Toelichting

Doelstelling
2019

Doelstelling is bepaald in overleg met de arbodienst, op basis van
huidige personele samenstelling

4,6% inclusief langdurig verzuim
frequentie 1,1 (huidig verzuim 1/9: 5,1%
frequentie 0,9)

In 2018 liet het verzuim in eerste instantie een lichte daling
zien en vervolgens een lichte stijging. Hoewel we met ons
verzuimpercentage nog iets onder het niveau liggen van
vergelijkbare gemeenten, nemen we hiermee geen genoegen.
Middels aanscherping van de afspraken met de Arbodienst en via
training van leidinggevenden, wordt beoogd om het verzuim weer
te laten zakken. De aandacht wordt vooral gericht op de groep
langdurig verzuimenden.
De kosten aan salarissen inclusief sociale lasten zijn een belangrijke De salarislasten blijven binnen het
post in de begroting van de gemeente (in 2018 plm. 11% van totale begrote budget. (2017: begroot € 36,7
lasten). Reden om actief te sturen op realisatie en uitputting.
miljoen
Uitkomst € 34,4 miljoen)
In 2017 bedroegen de kosten van de inhuur van externen 18%
Norm: maximaal 20 % van de totale
van het totaal van salarislasten en kosten externe inhuur. Door
loonkosten + totale kosten van de
het verhogen van de interne flexibiliteit en door meer grip op het
externe inhuur.
inhuurproces wordt beoogd om de kosten van inhuur zo laag
mogelijk te houden. Tegelijkertijd heeft de organisatie te maken met
moeilijk te vervullen vacatures en is inhuur dan soms nodig om de
projecten voor de stad te kunnen continueren.
De meerjarenbegroting is sluitend als er goede verhouding is tussen Het verwachte saldo van baten en lasten
baten en lasten.
in het meerjarenperspectief is > 0
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