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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de fractie CDA Dinkelland, over krapte op de 
arbeidsmarkt en vacatures bij Noaberkracht. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
1) Waar komen de vele vacatures bij Noaberkracht vandaan? Is er natuurlijke uitstroom door 
pensioen, vertrekken medewerkers naar andere werkgevers of zijn er een andere reden? 
 
In 2021 hebben 34 medewerkers Noaberkracht verlaten, waarvan 12 mensen dit deden ivm het bereiken 
van de pensioengerechtigde leeftijd, en 15 mensen een nieuw baan vonden. Er heeft ook uitstroom 
plaatsgevonden door ziekte, overlijden en het van rechtswegen beëindigen van een dienstverband. Het 
uitstroompercentage bij Noaberkracht is 7,3%. Dit ligt onder het gemiddelde van de branche, waar het 
percentage op 8,5% zit. 
 
In 2021 zijn 48 mensen gestart bij Noaberkracht. Naast het openstellen van vacatures wegens het vertrek 
van collega’s, zijn er ook vacatures gesteld voor het borgen van (nieuwe) basistaken, zoals: 
a) De overgang van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). 
b) De uitvoering van de Participatiewet werd gedaan door Almelo en zal vanaf 1 januari 2022 grotendeels 
zelf worden uitgevoerd. 
c) Er is voorgesorteerd op uitstroom van medewerkers; op basis van strategische personeelsplanning is 
vitaliteitsbeleid en generatiepact ingezet. 
 
Het instroompercentage van Noaberkracht is 5,4%. Dit ligt onder het gemiddelde van de branche; 10,4%. 
Het aantal in 2021 opengestelde vacatures is 56. Afwijking ten opzichte van het instroomcijfer zit met name 
in nog openstaande vacatures. 
 
2) In hoeverre maakt het college zich zorgen dat door de vele vacatures de dienstverlening onder 
druk komt te staan? 
 
In lijn met de regionale en landelijke trend, is de krapte op de arbeidsmarkt het meest voelbaar in het sociaal 

 



domein, de fysieke leefomgeving en de openbare ruimte. Binnen de afdeling Fysieke leefomgeving is de 
capaciteit dusdanig op orde, dat de inzet op zowel wettelijke als niet-wettelijke taken op een kwalitatief 
goede manier doorgang vindt. Binnen de afdeling Sociaal domein en de afdeling Openbare ruimte zijn 
investeringen noodzakelijk om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen borgen. Hierop is reeds 
geanticipeerd. In 2021 is geïnvesteerd in capaciteit voor de afdeling Sociaal domein, om de voortgang van 
(nieuwe) wettelijke taken niet in gevaar te brengen. Dit is ook terug te zien in het aantal opengestelde 
vacatures Sociaal domein 2021, namelijk 20. Binnen weliswaar nog steeds een hoge werkdruk, worden de 
wettelijke taken voldoende geborgd. Bij de afdeling Openbare ruimte is sprake van een relatief grote 
uitstroom ivm pensioen op korte termijn. De afdeling Openbare ruimte werft op dit moment voor 10 nieuwe 
collega’s om in te spelen op deze uitstroom en de toekomstbestendigheid te kunnen borgen. 
 
Daarnaast ziet het college dat nu de vruchten geplukt worden van de investering in het generatiepact de 
afgelopen jaren. Door hierop in te zetten is 18% van de medewerkers van Noaberkracht jonger dan 35 jaar, 
wat in de branche betekent dat Noaberkracht koploper is. Kijkend naar de uitstroom door pensioen en 
generatiepact de komende 4 jaar, dan is de verwachtte uitstroom: 2022 7 medewerkers, 2023 11 
medewerkers, 2024 16 medewerkers en in 2025 8 medewerkers. Het college voorziet dat deze cijfers niet tot 
zorgen leiden voor de continuïteit van dienstverlening. 
 
3) Slaagt de organisatie er in om voldoende gekwalificeerde medewerkers te werven? Zo nee waarom 
niet? 
 
De organisatie slaagt er vooralsnog in voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden. Wel is te zien dat 
vacatures gemiddeld langer open staan, het vaker voorkomt dat meerdere gespreksrondes nodig zijn om de 
juiste kandidaat te vinden, er vaker sprake is van pro-actieve werving ofwel recruitment in het netwerk, en de 
kandidaat vaker dan voorheen nog aanvullende scholing nodig heeft om voldoende gekwalificeerd te zijn 
voor de functie. Dit is zichtbaar binnen alle afdelingen en alle lagen van Noaberkracht. Het proces van 
werven en opleiden wordt belangrijker en bewerkelijker, met impact op de workload van team Human 
Resources (HR) en het management. 
 
Een knelpunt bij het werven van voldoende gekwalificeerd personeel is zichtbaar op de hoger ingeschaalde 
functies, zoals Gemeentesecretaris en Teamcoach Openbare ruimte. De eerste ronde heeft in beide gevallen 
niet het gewenste resultaat opgeleverd en inmiddels zijn beide procedures opnieuw opgestart. Bij het 
opstarten van nieuwe projecten is zichtbaar dat door tekort aan projectleiders projecten later opgestart 
kunnen worden met consequenties voor deadlines. 
 
4) Welke strategie hanteert het college om: 
 
A) De huidige medewerkers van Noaberkracht te boeien en te binden, zodat zij bij de organisatie 
blijven werken 
 
Noaberkracht investeert in het binden en boeien van medewerkers door een modern 
arbeidsvoorwaardenpakket, ruime regeling voor scholing en opleiding, en het investeren in 
talentontwikkeling. Binnen project “Werken bij Noaberkracht” is in 2021 vanuit wensen van medewerkers 
opnieuw invulling gegeven aan de wijze waarop gewerkt wordt bij Noaberkracht. 
 
Wat in het kader van binden en boeien van medewerkers niet onbenoemd mag blijven, is de energieke inzet 
van de personeelsvereniging. De personeelsvereniging van Noaberkracht speelt een belangrijke rol in 
interne verbinding en werkplezier.  
 
B) Noaberkracht aantrekkelijk te maken voor potentiële nieuwe medewerkers, zodat deze graag bij 
Noaberkracht willen werken. 
 
Binnen het project arbeidsmarktcommunicatie dat op dit moment loopt, wordt onderzoek gedaan naar wat 
mensen aantrekt bij Noaberkracht te gaan werken. Deze inzichten worden gekoppeld aan de vraag welk 
type medewerker bij de strategische doelen van de organisatie past. Op basis van deze beide perspectieven, 
wordt arbeidsmarkt communicatie vormgegeven. De belangrijkste doelstelling van dit project is om 
Noaberkracht te profileren als een aantrekkelijke werkgever, en die kandidaten te vinden en binden die 
passen bij Noaberkracht. 
 
Met betrekking tot vragen 4a en 4b, kan het college aangeven dat het thema "De veranderende 
arbeidsmarkt" is benoemd tot 1 van de strategische speerpunten voor Organisatieontwikkeling de komende 
jaren. Het vinden en binden van medewerkers is daar een onderdeel van. Op dit moment wordt gewerkt aan 
een vertaling naar de begroting Noaberkracht 2023 die in april voorligt, en het overdrachtsdocument. 



 
 
 
 
5) Ondervindt het college moeite en/of vertraging bij de aanbesteding van werk dat derden voor de 
gemeente uitvoert. Zo ja, wat zijn de gevolgen daarvan? 
 
Op dit moment komt het nog niet voor dat er grote vertragingen zijn bij de uitvoering van werk door derden. 
Wel is zichtbaar dat er aanbieders zijn die door personeelsgebrek niet meer inschrijven op aanbestedingen. 
Dit speelt bij adviesbureaus op gebied van ruimtelijke ordening en duurzaamheid, maar ook op kleinere 
schaal, bijvoorbeeld bij leveranciers van vloerbedekking, die geen stoffeerders kunnen krijgen. Tijdens 
aanbestedingen zal er nog meer aandacht moeten zijn voor een realistische en haalbare planning.  
 
6) Hoe anticipeert de gemeente op de krapte op de arbeidsmarkt bij bedrijven die werk voor de 
gemeente uitvoeren? 
 
De taken die door derden voor de gemeente worden uitgevoerd zijn zo divers, dat hier niet 1 passende 
manier voor is. In het Sociaal Domein is er sprake van een netwerk structuur van partners die samen werken 
voor inwoners. Krapte vraagstukken worden veelal in dialoog met het professionele netwerk opgepakt. 
Bij de Omgevingsdienst Twente, is sprake van een toename aan werk door nieuwe taken. Het college volgt 
de interventies die de Omgevingsdienst inzet om de nieuwe taken te borgen. 
Bij Openbare ruimte wordt de manier van omgaan met krapte vooral gezocht in het aanbestedingsbeleid. 
Door andere aanbestedingsvormen in te zetten, krijgen aanbieders meer zeggenschap over hoe het werk 
wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen aanbieders bijvoorbeeld met oplossingen komen die minder 
arbeidsintensief zijn. 
Ook wordt door het Social Return On Investment beleid van de gemeente (SROI) al een aantal 
jaren geïnvesteerd in opleidingsplekken bij aanbieders, hetgeen bijdraagt aan verjonging en derhalve 
stabiliteit bij partners.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
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de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


