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Onderwerp 

Inhuur bediening bruggen en sluizen 2013  
 
 
Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten informeren over de inhuur van brugbediening in 2013. Dit is 
het laatste jaar dat wordt ingehuurd voor de lokale bediening van bruggen en 
sluizen, omdat vanaf 2014 centraal 'op afstand' wordt bediend vanuit het provin-
ciehuis in Lelystad 
 

Toezegging/motie/amendement: 

nvt 
 

Inleiding: 

In de wetenschap dat de provincie langzaam over gaat op afstandbediening is 
steeds minder personeel nodig. Al sinds een aantal jaar worden er geen nieuwe 
medewerkers aangenomen. Hierdoor zullen er eind 2013, wanneer centraal 
vanuit het provinciehuis op afstand wordt bediend, geen vaste bedieningsmede-
werkers behoeven af te vloeien. Omdat nu nog lokaal wordt bediend is er veel 
inhuur – met name in de zomer – nodig. 
 
In de afgelopen jaren is het aantal vaste medewerkers gedaald van circa 14 FTE 
in 2006 tot ongeveer 3,5 FTE (4 vaste medewerkers) op dit moment. Om de 
bediening op de door Gedeputeerde Staten vastgestelde openingstijden uit te 
voeren is ingehuurd. Door pensionering daalde het aantal vaste medewerkers 
sterk en nam de inhuur navenant toe. Verloop inhuur in de afgelopen jaar: 
2011 18.000 
2012 20.500 
2013 22.000 (begroot) 
 
De begroting (directe salariskosten) is steeds gelijk gebleven rond de € 650.000 
en de post inhuur (brugbediening) in de initiële begroting op circa € 130.000. Dit 
omdat inhuur ten laste kan worden gebracht van de personele lasten. In de 
afgelopen jaren werd in de zomernota de begroting steeds in lijn gebracht met 
de werkelijkheid voor wat betreft de post inhuur (administratieve handeling). Dit 
kon steeds omdat dit binnen het budget mogelijk was. Dit gebeurt geheel bud-
getneutraal van de post ‘salarissen’ naar de post ‘inhuur brugbediening’, omdat 
er vacatureruimte is op de post ‘salarissen’ doordat de vacatures voor bedie-
ningsmedewerkers niet zijn ingevuld door vaste medewerkers. 
 
Mededeling: 

Gedeputeerde Staten gaat een verplichting aan voor de inhuur van bedienings-
medewerkers op bruggen en sluizen in Flevoland voor de rest van 2013 ter hoogte 
van € 425.000 (exclusief BTW). Deze verplichting wordt aangegaan ten laste van 
het budget 'brugbediening' in het onderdeel beheerslasten. Dit budget is op het 
moment van aangaan van de verplichting niet voldoende om de verplichting te 
dekken. Het benodigde geld staat nu op de post 'directe salariskosten' in het 
onderdeel apparaatlasten. In de perspectiefnota - waarover Provinciale Staten in 
juni een besluit neemt - wordt een begrotingswijziging meegenomen om deze 
budgetneutrale mutatie (overboeken van 'directe salarislasten' naar 'brugbedie-
ning') te effectueren. 
 
Omdat Gedeputeerde Staten van mening is dat de bediening van de bruggen en 
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sluizen doorgang moet vinden wil zij de verplichting aangaan voordat Provinciale Staten over de 
begrotingswijziging heeft besloten.  
 
Het vervolg 

In juni wordt - nadat Provinciale Staten heeft besloten over de perspectiefnota - de begrotingswij-
ziging doorgevoerd. Zo snel mogelijk wordt aan Swets ODV (dit bedrijf levert de ingehuurde bedie-
ningsmedewerkers) een vervolgopdracht gegeven. 
 
Ter inzage in de leeskamer 

nvt 
 
Verdere informatie 

GS verzoekt PS – indien zij bezwaren heeft met het vooruitlopen van GS op besluitvorming van PS – 
voor vrijdag 3 mei 2013 een eventueel bezwaar kenbaar te maken bij de inhoudelijk portefeuille-
houder (Lodders). 


