Provinciale Staten

Zaaknummer: 81479
Vragen van het statenlid Walravens en Bos (Forum voor Democratie) ingevolge artikel
44 reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 229.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
uitbesteden van werk aan private bedrijven / “de markt” door de
provincie dat ook door ambtenaren zou kunnen worden gedaan:
(ingekomen: 29 juli 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1.
Wat is de huidige omvang van de
provinciaal ambtelijke organisatie in fte's?

2.

Wat is de huidige omvang van de
provinciaal ambtelijke organisatie in
aantallen personen?

3.

Hoe verhoudt zich dat tot de overige 11
provincies?

4.

Is over de grootte en het takenpakket van
de organisatie benchmarkonderzoek
gedaan met die andere 11 provincies?

5.
6.

Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?
Wat is de opvatting van de provincie over
de vereiste minimale omvang van de
ambtelijke
formatie, ook in relatie tot de massale
uitstroom via een speciale vertrekregeling,
enkele jaren geleden door zeer veel
ervaren ambtenaren, waarbij ook specifieke
kennis is verloren gegaan? (Waarbij het
soms ook ging om verloren kennis die de
provincie achteraf liever had willen
behouden).
Heeft de provincie nu te veel of te weinig
ambtenaren en hebben GS plannen om dat
aantal te vergroten of juist te verkleinen?

7.

Antwoorden van gedeputeerde staten
1.
Provincies rapporteren jaarlijks via de
Personeelsmonitor gezamenlijk over
personeelscijfers. De gegevens over 2020
zijn gepubliceerd. Vanwege de gevraagde
vergelijking in vraag 3 geven wij u de
omvang (fte’s en personen) per 31
december 2020.
De omvang van de provinciaal ambtelijke
organisatie (inclusief Rekenkamer en
Statengriffie) was op 31 december 2020
533,5 fte.
2.
De omvang van de provinciaal ambtelijke
organisatie (inclusief Rekenkamer en
Statengriffie) was op 31 december 2020
637 personen (50% van de medewerkers
werkt in deeltijd).
3.
Zeeland heeft na Flevoland (418,3 fte) en
Drenthe (512,3 fte) de kleinste ambtelijke
organisatie.
4.
De cijfers met betrekking tot totale omvang
worden jaarlijks gepresenteerd in de
Personeelsmonitor. Bij ons is niet bekend
dat er de afgelopen jaren aanvullend
benchmarkonderzoek is gedaan naar de
grootte en het takenpakket van de
provinciale organisaties.
5.
Niet van toepassing.
6.
De omvang van de provinciale organisatie
dient minimaal in balans te zijn met het
maatschappelijke ambitieniveau. Bij een
wijzigend ambitieniveau maken de
financiële en personele consequenties
onderdeel uit van de reguliere planning &
control-cyclus.

7.

Op dit moment past de totale omvang de
provinciale organisatie bij het huidige
maatschappelijke ambitieniveau. Op het
moment dat het ambitieniveau wijzigt dan
hoort daar opnieuw bij dat wij bezien hoe dit

Vragen aan gedeputeerde staten

8.

Willen GS een zo klein mogelijke ambtelijke
organisatie en tegelijkertijd zoveel mogelijk
werk uitbesteden aan externe bedrijven: de
markt?

9.

Zo ja welke visie ligt daaraan ten
grondslag?
Als er sprake is van "zoveel mogelijk
uitbesteden", is dat dan aantoonbaar
efficiënter en/of effectiever? En zo ja,
waaruit blijkt dat dan?

10.

Antwoorden van gedeputeerde staten
in verhouding staat tot de omvang van de
ambtelijke organisatie.
8.
Wij streven naar een ambtelijke organisatie
die zo effectief en efficiënt mogelijk is
ingericht en houden daarbij rekening met
onze maatschappelijke rol van goed
werkgeverschap voor een afspiegeling van
de Zeeuwse maatschappij.
Wij hebben geen ambitie om zoveel
mogelijk werk uit te besteden aan externe
bedrijven en maken daarin afgewogen
keuzes op basis van inhoudelijke,
genoemde maatschappelijke en financiële
afwegingen. Zoals bijvoorbeeld het geval is
geweest bij inrichting van onze facilitaire
dienstverlening.
9.
Zie ons antwoord bij vraag 8.
10.

Er is geen sprake van “zoveel mogelijk
uitbesteden”.
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