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1. Hoeveel medewerkers zijn in de afgelopen 4 jaar tot nu via een payroll-

constructie werkzaam (geweest) bij de gemeente Leiderdorp? Hoe groot is het 

aandeel van deze payrollers in de uitvoering van structureel werk en in het totale 

medewerkersbestand van de gemeente Leiderdorp? Beantwoording graag per jaar 

uitgesplitst. 

 

Jaar Aantal Formatie Aard werkzaamheden 

2011 0 195  

2012 0 163  

2013 0 162  

2014 2 162 1 medewerker voert structurele werkzaamheden uit. Dit 

is dus 0,61% op de totale formatie 

2015 2 160 1 medewerker voert structurele werkzaamheden uit. Dit 

is dus 0,63% op de totale formatie 

 

2. Hoe is deze situatie bij de omliggende gemeenten? 

 

Wij hebben geen gegevens over de situatie bij de omliggende gemeenten. 

 

3. Hoe is deze situatie bij de gemeenschappelijke regelingen waar Leiderdorp mede 

eigenaar van is? 

 

Wij hebben deze vraag uitgezet bij de volgende samenwerkingsverbanden de 

onderstaande reacties ontvangen:  

Servicepunt71: 6 payrollers, dit betreft in alle gevallen inzet voor een specifiek 

project en/of voor een korte periode; 

Holland Rijnland: 1 payroller 

veiligheidsregio Hollands Midden: 8 De payroll-constructie wordt binnen de VRHM 

alleen gebruikt voor tijdelijke situaties 



RDOG:  Per 31-12 2014 waren er 12 medewerkers werkzaam via een payroll 

constructie. (2014:   8 nieuw aangesteld, 9 vertrokken) 

ODWH: 3 payrollers 

 

4. Is het college het met de fractie van GroenLinks Leiden en minister Asscher eens 

dat voor iedere medewerker van de gemeente Leiden en van gemeentelijke 

deelnemingen gelijke arbeidsvoorwaarden moeten gelden? 

 

Het college van de gemeente Leiderdorp spreekt geen oordeel uit over de 

arbeidsvoorwaarden van de gemeente Leiden. 

 

4.1. Zo ja, is het college dan net als GroenLinks van mening dat de gemeente 

Leiderdorp daartoe niet medewerkers via de payroll-constructie moet inhuren maar 

voor structurele werkzaamheden gewoon structureel werknemers zelf in dienst moet 

nemen? 

4.1.1. Zo niet, welk beleid voert de gemeente Leiderdorp dan om de 

arbeidsvoorwaarden van medewerkers met een payroll-constructie gelijk te trekken 

met werknemers in vaste dienst? En hoe voorkomt de gemeente dan sociale 

onzekerheid en de vorming van twee, ongelijke klassen binnen de ambtenarij? 

 

De gemeente heeft nog geen vastgesteld beleid ten aanzien van het inzetten van 

medewerkers via een payroll-constructie. Redenen voor het tijdelijk vervullen van de 

functies 

- piek in werkzaamheden 

- vervanging bij ziekte 

- vervanging bij zwangerschapsverlof 

- projecten 

Daarnaast is er besloten om in het kader van het organisatieontwikkelingstraject in 

principe geen nieuwe medewerkers in dienst te nemen – dus ook waar het 

structurele werkzaamheden betreft. Wel is binnen de deelnemende gemeenten van  

SP71 besloten dat – waar er sprake is van een payroll-constructie voor structureel 

werk en een langere termijn– de betreffende medewerker geplaatst kan worden met 

een dienstverband met de gemeente indien er formatieve ruimte is. 

Hiervoor dient echter nog wel de sollicitatiecode te worden aangepast. 

Wij hebben geen medewerkers die langdurig via een payroll-constructie werken bij 

de gemeente.  

 

Door Servicepunt71 is namens de deelnemers een maatwerkovereenkomst gesloten 

met één leverancier van personeel die werken in een payroll-constructie. Met dit 

bedrijf is onder meer bedongen dat de betreffende medewerkers hetzelfde salaris 

krijgen als eigen gemeentelijk personeel in dezelfde functie. De gehanteerde 

methodiek is dezelfde als bij uitzendkrachten. 

 

4.1.2 Wordt dit beleid sec door Leiderdorp bepaald, of wordt dit in lijn gehouden met 

omliggende gemeenten, of bijvoorbeeld Holland Rijnland? 

 

De uitgangspunten met betrekking tot het plaatsen van payrollers zijn binnen de 

deelnemende gemeenten van het SP71 vergelijkbaar..  

 

4. Is het college bereid om het gebruik van payroll-constructies bij de gemeente 

Leiderdorp en gemeenschappelijke regelingen, zeker als het gaat om structureel 

werk, af te bouwen om vandaaruit uiterlijk in 2016 het gebruik van de constructie 

door de gemeente geheel af te schaffen? 



Nee wij gaan het niet in zijn geheel afschaffen. 


