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verkeersbeleid.
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: Opdracht uitvoering plustaak gemeente Bergen

Geachte heer, Van HuizenGeachte heer,
De vraag op het taakveld verkeer is in de afgelopen jaren sterk gestegen. De ondersteuning
van ons college op het taakveld verkeer schiet hierdoor tekort. Wensen van de raad kunnen
onvoldoende opgepakt worden. Met het huidige aantal beleidsmedewerkers kan de BUCH
de benodigde capaciteit niet leveren. In deze opdracht wordt gevraagd om voor de periode
van 1 maart 2021 tot uiterlijk tot 31 december 2023, 1,5fte aan extra beleidsmedewerker
verkeer aan te trekken en zo een plustaak voor Bergen mogelijk te maken.
Vanuit de BUCH is ons ambtelijk aangegeven dat men prefereert om de plustaak uit te
voeren door middel van vaste formatie in plaats van door middel van inhuur.
Dit omdat uit uw strategische personeelsplanning blijkt dat er vanaf 2024 ruimte ontstaat in
de reguliere bezetting van deze functie in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd
en dergelijke.
Wij zijn akkoord met het aantrekken van formatie in plaats van inhuur maar zijn dan niet
verantwoordelijk voor eventuele desintegratiekosten zoals loondoorbetaling na 31 december
2023, de einddatum van deze plustaak.
Jaar

Budget
personeelskosten**

2020
2021
2022
2023
2024

€
€ 147.000
€ 150.800
€ 154.700

Budget
inhuur**

Budget
uitvoeringskost
en

Wij verzoeken u het college binnen 2 weken te laten weten of u de opdracht
aanneemt.

bezoek: Jan Ligthartstraat 4 Alkmaar
www.bergen-nh.nl

correspondentie: Postbus 175, 1860 AD Bergen
info@bergen-nh.nl

Tel. (072) 888 00 00
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Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Erik Poerstamper, teammanager Openbare
Ruimte (BOR) van het team Openbare Ruimte (BOR) via telefoonnummer 088 909 7641.
Wilt u bij correspondentie het kenmerk 20uit03873 vermelden?
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor
secretaris
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dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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