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In het Jaarplan 2009 van de rekenkamercommissie is ondermeer opgenomen dat een onderzoek
zal worden ingesteld naar de ”inhuur van personeel”. Bijgaand doen wij u het onderzoeksrapport
van de Rekenkamercommissie over inhuur externen toekomen, met het verzoek aan te geven of u
kunt instemmen met de conclusies en aanbevelingen en het college van burgemeester en
wethouders opdracht te geven uitvoering te geven aan de aanbevelingen.
Het rapport gaat vergezeld van een aanbiedingsbrief aan de raad, de onderzoeksopzet, de reactie
van het college en het nawoord hierbij van de Rekenkamercommissie.
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Aanleiding

In het Jaarplan 2009 van de rekenkamercommissie is ondermeer opgenomen
dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de ”inhuur van personeel”

Inleiding en

Onderzocht is de doelmatigheid van het inhuren van externen. Onder

probleem-

externen wordt in dit kader verstaan: inhuurkrachten en adviseurs van

stelling

buiten de eigen organisatie. Het doel is te onderzoeken of de procedure om
te komen tot externe inhuur voldoende waarborgen omvat om een
doelmatige en rechtmatige inzet van externen te garanderen. Aanvullend
heeft de rekenkamercommissie onderzocht op welke wijze de raad over
inhuur wordt geïnformeerd.

Oplossings-

De aanbevelingen worden geacht onverkort van toepassing te zijn op de

richtingen

nieuwe “Over”organisatie, niet in de laatste plaats omdat de raad van de
gemeente Oostzaan verantwoordelijk is en blijft voor haar budgetten.

1. Verhoog het budget ‘inhuur’ tot een reëel bedrag en indexeer het jaarlijks.
Duidelijk is dat de ruimte in de Staat B niet groot genoeg is.
2. Maak dit budget zichtbaar en derhalve toetsbaar in de begroting.
3. Maak maandelijks een overzicht van het inhuurbudget en de uitputting
hiervan beschikbaar.
4. Anticipeer in de reguliere rapportages als er in een later tijdvak verdere
substantiële budgetoverschrijdingen zijn te verwachten.
5. Voldoe aan de vereisten met betrekking tot de € 15.000,-- grens voor
budgetverhogingen; m.a.w. vraag vooraf verhoging budget.
6. Als in een 4 maandrapportage een budgetverhoging voor externe inhuur
wordt gevraagd, geef dan nut en noodzaak hiervan aan, zodat de raad ook
inhoudelijk weet waarover men beslist.
7. Ontwerp een procedure waarin schriftelijk (bijvoorbeeld door middel van
een mantel) de aanvraag en goedkeuring voor externe inhuur wordt
vastgelegd en waarin een integrale afweging wordt gemaakt van alle
relevante aspecten: nut en noodzaak, alternatieve oplossingsmogelijkheden
(uitstellen, afstoten, collegiale doorlening, uitbesteden), budgettaire
consequenties e.d. Het gaat hier met name om de controleerbaarheid
achteraf.
8. Volg een identieke procedure bij verlenging van de inhuur.
9. Rapporteer de implementatie van de budgetdiscipline in de nieuwe
organisatie aan de raad.
10. Laat bij langdurige inhuur de ingehuurde kracht een vaste kracht als
potentiële vervanger trainen, dan wel stel een vacature open.
11. Voldoe aan de aanbestedingsrichtlijn.
12. Draag zorg voor een centrale archivering.
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Communicatie Rapport en besluit worden gepubliceerd op website.

Evaluatie

De rekenkamercommissie heeft het vertrouwen dat binnen de nieuwe
”Over-Gemeente”organisatie het personeelsbestand dusdanig is
uitgebeid, dat externe inhuur een uitzondering mag zijn. De commissie
heeft zich voorgenomen over één jaar opnieuw onderzoek op dit punt uit
te voeren.

Voorstel

1. in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek:

o

'Inhuur externen’’;
2. het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven
uitvoering te geven aan de aanbevelingen;
3. tevens het college opdracht te geven de raad te informeren over de
voortgang van deze uitvoering door hiervan verslag te doen aan de raad.

Met dit

De aanbiedingsbrief van het rapport aan de raad

voorstel

Het onderzoeksrapport Inhuur externen

meegestuurd:

De onderzoeksopzet
De reactie van het college op het rapport
Het nawoord van de Rekenkamercommissie bij de reactie van het college

De rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan,
Dhr. W.P.G.M. van Balen
voorzitter
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RAADSBESLUIT
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De raad van de gemeente Oostzaan
Gezien het advies van de Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan;

Besluit:
•

Met belangstelling kennis te hebben genomen van het rapport én de conclusies en
aanbevelingen van het onderzoek : “Inhuur externen”;

•

Het College van B&W opdracht te geven uitvoering te geven aan de aanbevelingen
voor zover deze in de nieuwe situatie van Over-Gemeenten van toepassing zijn en
voorzover het de kaderstelling betreft door de raad, t.w de aanbevelingen
1,2,4,5,6,11,12

•

Het College van B&W te verzoeken waar wenselijk/mogelijk adviezen m.b.t. de
bedrijfsvoering over te nemen (aanbevelingen 3, 7, 8, 10)

•

Het College van B&W opdracht te geven de Raad spoedig te informeren welke
aanbevelingen dit betreft;

•

Tevens het College van B&W opdracht te geven over de voortgang van de uitvoering
door hiervan schriftelijk verslag te doen aan de Raad;

•

In te stemmen met het voorgenomen vervolgonderzoek na één jaar door de RKC.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 1 november 2010

E.H.M. Ouwehand-Brussel

P.J. Möhlmann

griffier

voorzitter
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