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Aan de fractie Volkspartij 
T.a.v. dhr. D. Kouwen.

Steenbergen, 9 november 2021

onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen mogelijk
tekort aan personeel groenonderhoud 
gemeente Steenbergen

Geachte heer Kouwen,

U heeft een aantal vragen gesteld over een mogelijk tekort aan personeel voor het 
groenonderhoud in onze gemeente. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. 
Achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.

7. Klopt het dat de beloofde bemensing vanuit de WVS groep achter blijft bij wat 
de gemeente Steenbergen vooraf had afgesproken af te nemen?
Ja dat klopt.

2. Klopt het dat hierdoor achterstanden zijn ontstaan in het groenonderhoud? 
Met het verleggen van prioriteiten en extra inhuur in de periode dat het 
groen het snelste groeit zijn de achterstanden tot een minimum beperkt 
gebleven.

3. Kunt u aangeven of wij als gemeente Steenbergen wel betalen voor uren vanuit 
de WVS groep die niet ingevuld worden?
De gemeente betaalt niet voor de uren die niet door WVS geleverd kunnen 
worden.

4. Kunt u aangeven of deze achterstanden ingelopen worden door meer inzet 
vanuit onze eigen buitendienst?
Zie antwoord vraag 2. Bij onze buitendienst hebben we waar mogelijk wat 
geschoven in capaciteit. De nadruk is gelegd op onderhoud op 
zichtlocaties. In de periode dat het groen het snelste groeit is er extra 
personeel ingehuurd van een uitzendbureau.

5. Kunt u aangeven of er extra kosten worden gemaakt door onze buitendienst 
door een eventueel tekort aan bemensing vanuit de WVS groep?
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Er is in de periode vanaf week 29 t/m 34 vervangende capaciteit 
ingehuurd. Deze extra inhuur wordt verrekend met de niet afgenomen 
uren uit het VWS contract. Er zijn dus geen extra kosten gemaakt.

6. Kunt u een overzicht geven hoe hoog deze extra kosten zijn voor de gemeente 
Steenbergen?
Zie antwoord vraag 5.

7. Kunt u een overzicht geven hoeveel uren bemensing we niet hebben kunnen
af nemen vanuit de VWS groep en of we deze gemiste uren wel moeten betalen? 
We verwachten dat het voor 2021 om ongeveer 6000 uur gaat. Met het 
WVS is afgesproken dat de niet geleverde uren worden verrekend met het 
contract.

Hoogachtend, ļ y
burgemeester en wethouders varYSteenb'tergen, 
de secretaris,_____  z de burgemeester,

Belt, MBAe Jongh, RA
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