Schouwen-Duiveland heeft al jaren het grootste ambtelijke apparaat van Nederland

In vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten heeft Schouwen Duiveland het grootste ambtelijke apparaat van
heel Nederland; er is geen gemeente met meer ambtenaren per 1000 inwoners dan Schouwen Duiveland. Dit feit is te
halen uit de cijfers die het Ministerie van Binnenlandse Zaken elk jaar rapporteert. Het Ministerie heeft namelijk een
programma ontwikkeld voor gemeenten om zich met andere vergelijkbare gemeenten te kunnen vergelijken; zeg maar
een Benchmark [Begrotingsanalyse 2013]1. Dus een toeristische plattelandsgemeente kan, met behulp van dit
programma, zich vergelijken met andere toeristische plattelandsgemeenten. En kom je dan tot opmerkelijke verschillen
dan is dit reden voor een nader onderzoek; immers, een gemeente moet zuinig omgaan met het geld van de burgers.
Beter het geld uitgeven aan goede zorg dan bijvoorbeeld te verspillen aan inefficiënt en ondoelmatig werken.
De omvang van het ambtelijk apparaat wordt uitgedrukt in aantallen fulltime banen per 1000 inwoners ofwel
fte/1000 inw.
Uit dat programma van het Ministerie blijkt dat
Schouwen Duiveland, 10 fte per 1000 inwoners heeft
terwijl het gemiddelde van alle andere vergelijkbare
gemeenten uitkomt op 6,7 fte per 1000 inwoners. Bij
een inwoner aantal van 34151 personen heeft onze
gemeente dus 112 personen meer in dienst dan het
gemiddelde van andere gemeenten. Bij gemiddelde
loonkosten van 48670 euro/fte (cijfers 2013) geeft
onze gemeente per jaar dus 5,4 miljoen euro meer uit
dan gemiddeld. Dat is opmerkelijk. Geld dat ook
uitgegeven had kunnen worden aan bijvoorbeeld het
onderwijs, de zorg, aan cultuur of werkgelegenheid.
Nederland heeft 401 gemeenten. In de grafieken is te
zien dat, in vergelijking met de P10 gemeenten (dat zijn de 11 grootste plattelandsgemeenten van Nederland), onze
gemeente verreweg de meeste ambtenaren heeft. Ook in de groep van 55 gemeenten met dezelfde sociale structuur en
centrumfunctie heeft Schouwen Duiveland de allermeeste ambtenaren. In vergelijking met de 190 gemeenten met
20.000 tot 50.000 inwoners is Schouwen Duiveland opnieuw de gemeente met het grootste ambtelijke apparaat. Dit zou
het gemeentebestuur moeten verbazen. Echter niets is minder waar. Nu stelt alert! niet dat er te veel ambtenaren zijn,
dat kunnen we op voorhand niet zeggen. Alleen wil alert! een onafhankelijk onderzoek dat moet onderbouwen dat dit
aantal werkelijk nodig is voor een efficiënt en doelmatig bestuur. Duidelijk mag zijn dat wij onze twijfels hebben.
Ondanks alle bezuiniging operaties die de gemeente de afgelopen jaren heeft uitgevoerd, (Kiezen of Delen,
Kerntakendiscussie, Lean Management, regie gemeente e.d.), heeft het niet geholpen. Sinds 2007, de start van de
begrotingsanalyse, staat Schouwen Duiveland steevast op de allerlaatste plaats.
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Kortom, alle bezuinigingen in de eigen organisatie die de
opeenvolgende gemeentebesturen hebben uitgevoerd was
“window dressing”; niet snijden in eigen vlees, maar
bezuinigingen ten koste van de burger. En met de slechte
vooruitzichten over de zorgtaken die van de landelijke
overheid naar onze gemeente worden overgedragen, met
minder geld, doet de fractie van alert! voor het ergste vrezen.
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Figuur: Meerjarenoverzicht de omvang van het gemeentelijke apparaat in vergelijking met het gemiddelde van andere
gemeenten in dezelfde sociale structuur en centrumfunctie (links) en dezelfde grootte klasse (rechts).

