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Korte titel motie 
 

Onderzoek naar effect van lager uurtarief FUMO 

 

De Staten, in vergadering bijeen op 25 november  2015 

 

Constaterende dat, 

 

- elke Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) een eigen tarief heeft voor het inhuren van 

mensen; 

- in Fryslan het tarief in 2012 stond op € 83,64, maar in 2015 al was opgelopen naar € 

89,89; 

- in de begroting 2016 een uurtarief wordt gehanteerd van € 86,55; 

- dit tarief weliswaar lager is dan in 2015 maar nog steeds veel hoger dan het tarief in 

Groningen waar € 70 per uur wordt gevraagd; 

- Deloitte in een analyse van het bedrijfsplan FUMO constateert dat een daling van 

het aantal inrichtingen en de lagere inbreng van het aantal plustaken ertoe leiden dat 

het uurtarief van de FUMO is gestegen; 

- het een onderzoek waard is of een lager uurtarief ertoe leidt dat er meer (plus)taken 

door gemeenten worden ingebracht. 

 

Overwegende dat, 

  

- De provincie jaarlijks fors moet bijpassen om de begroting van de FUMO sluitend te 

maken; 

- de FUMO ernaar streeft kostenneutraal te werken, waarbij baten en lasten met 

elkaar in overeenstemming zijn; 

- een lager uurtarief mogelijk leidt tot een hoger aantal declarabele uren dat een 



positief effect heeft op de bedrijfsvoering. 

 

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

 
in de zienswijze van GS op de ontwerp-begroting 2016 en het  concept-bedrijfsplan 2016-
2019 FUMO aan te dringen op een onderzoek naar het effect van een lager uurtarief op het 
aantal declarabele uren en de bedrijfsvoering van de FUMO. 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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