
 
 

 

 
 
Aan:  College van B&W Zwolle    
Van:  Tjitske Siderius (SP) 
Betreft: topsalarissen bij sociale zaken 
Datum: 3 januari 2014 
 
Geacht college, 
 
In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de 
SP vragen stellen over topsalarissen van ambtenaren. 
 
Inleiding 
De afdeling Sociale Zaken huurt vaak externen in om belangrijke taken uit te voeren voor de 
gemeente. Jarenlang is er iemand extern ingehuurd voor een salaris boven de 
Balkenendenorm. Deze externe ambtenaar is het afgelopen jaar uit dienst gegaan. Echter, wij 
hebben begrepen dat deze ambtenaar in januari opnieuw wordt ingehuurd om voor een ‘goede 
doorstart te zorgen van geïnitieerde projecten en samenwerkingsvormen’. 
 
De fractie van de SP heeft begrepen dat ook het contract met de extern ingehuurde kracht 
voor invoering van de Participatiewet wordt verlengd. Verbazingwekkend is het dan ook dat 
er daarnaast ook een nieuwe adviseur in dienst is genomen om te adviseren over de Wajong. 
De Wajong is immers een onderdeel van de Participatiewet. Bovendien blijft onduidelijk wat 
het precieze salaris is van al deze externen. 
 
De SP wil daarnaast ook weten of er bij andere afdelingen van de gemeente externen worden 
ingehuurd voor een bedrag boven de Balkenendenorm. Het is vreemd dat Zwolle vooral 
kennis en expertise van buiten lijkt te halen en geen enkele moeite doet om exptertise en 
kennis voor de gemeente te behouden door een ‘gewone’ ambtenaar in dienst te nemen. 
 
Dit alles brengt ons tot de volgende vragen: 
1. Voor welk uurtarief wordt de ambtenaar die voor ‘een goede doorstart moet zorgen van 

geïnitieerde projecten en samenwerkingsvormen’ per januari 2014 ingehuurd? Welk 
jaarsalaris hoort bij dit uurtarief als de betreffende persoon een jaar lang fulltime voor dat 
uurtarief werkt?  

2. Wat is de reden dat het contract met de ‘ambtenaar’ belast met de invoering van de 
Participatiewet is verlengd? Wat is de reden dat de gemeente Zwolle deze expertise niet 
zelf in huis heeft?  

3. Voor welk uurtarief wordt de ingehuurde ambtenaar met betrekking tot de Participatiewet 
per januari 2014 ingehuurd? Welk jaarsalaris hoort bij dit uurtarief als de betreffende 
persoon een jaar lang fulltime voor dat uurtarief werkt?  

4. Kan de wethouder het verlengde contract van deze extern ingehuurde kracht aan de Raad 
doen toekomen? Zo nee, waarom niet? 



 
 

5. Wat is het salaris en wat zijn de arbeidsvoorwaarden van de nieuwe adviseur in het kader 
van de Wajong? Voor welk uurtarief wordt de ingehuurde ambtenaar met betrekking tot de 
Participatiewet per januari 2014 ingehuurd? Welk jaarsalaris hoort bij dit uurtarief als de 
betreffende persoon een jaar lang fulltime voor dat uurtarief werkt?  

6. Hoeveel ambtenaren of ingehuurde ambtenaren (externen) werken voor een uurtarief 
waarbij zij – als er een jaar lang fulltime voor dat uurtarief wordt gewerkt – boven de 
Balkenendenorm uitkomen? Welke functies horen bij deze ambtenaren of externen? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de SP-fractie   
Tjitske Siderius 


