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1. Opzet onderzoek 
 
Conform ons werkplan 2008 hebben wij onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid, de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid  van de inhuur van externen.  Wij hebben niet alleen 
voor dit onderzoek gekozen vanwege het financiële belang dat met inhuur van externen is 
gemoeid, maar ook vanwege de gevolgen van inhuur voor het functioneren van de 
organisatie.  Inhuur kan voor de organisatie als functie hebben dat in niet intern beschikbare 
deskundigheid  of capaciteit wordt voorzien en kan efficiency voordelen opleveren. Daar 
staan enkele mogelijke nadelen  tegenover: inhuur is relatief duur is en kan de organisatie 
teveel van externe capaciteit afhankelijk maken , dan wel ertoe leiden dat geen tegenwicht 
meer tegen externe deskundigheid kan worden geboden.  
 
Het begrip inhuur hebben wij ruim opgevat. Behalve inhuur van deskundigheid voor een 
specifiek doel omvat het ook het inhuren van uitzendkrachten en tijdelijke krachten voor het 
waarnemen van reguliere functies ten gevolge van bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap van 
een medewerker.  
 
Het onderzoek naar rechtmatigheid van inhuur betreft de naleving van (Europese) 
aanbesteding regels.   
 
Het onderzoek naar de doelmatigheid  van de inhuur betreft zowel het voortraject als het 
proces van de inhuur. De kernvragen zijn: 
 
In welke mate is het kiezen voor externe inhuur een doelmatige vorm geweest om een 
beleidsdoel te realiseren? Bij deze vraag gaat het om de afweging voor externe inhuur en de 
mate waarin deze afweging deugdelijk en onderbouwd is gemaakt. 
In welke mate is de feitelijke inhuur op doelmatige wijze uitgevoerd? Het gaat hierbij om de 
wijze van aanbesteding en om de sturing op de uitvoering. 
 
Het onderzoek naar de doeltreffendheid  van de inhuur betreft het onderzoek naar een 
oorzakelijk verband tussen een product/dienst en een effect. De kernvraag is: 
 
In welke mate is het doel van externe inhuur bereikt? Hierbij gaat het om het uitvoeren van 
evaluaties en de lering die daaruit wordt getrokken binnen de gemeentelijke organisatie. 
 
Wij zijn in eerste instantie nagegaan in hoeverre de organisatie zelf het antwoord op deze 
vragen heeft. Vervolgens hebben we op de volgende wijze zelf informatie verzameld: 
 
We hebben de afdeling financiën gevraagd aan de hand van de financiële administratie 
overzichten te maken van de kosten voor inhuur externen ten laste van het jaar 20071.  
Om een beeld te krijgen van het beleid, de aanwezigheid van informatie  over de uitvoering 
en de wijze waarop inhuur intern is georganiseerd  hebben wij documenten bestudeerd en 
gesprekken gevoerd met de afdelingen Facilitair Bedrijf en Informatievoorziening ( FBI) en 
Personeel en Organisatie (PenO).  
Met behulp van een enquête  onder budgethouders hebben wij geprobeerd een globaal 
beeld te krijgen van de wijze waarop de inhuur feitelijk in zijn werk gaat. 
Met de afdeling FBI en vier budgethouders voerden wij gesprekken  om het verkregen inzicht 
uit de enquête te verdiepen. 

                                                            
1
 Wij kozen voor het jaar 2007, om  via de financiële gegevens zoveel mogelijk  afgeronde inhuurtrajecten te 

kunnen selecteren.  
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Hierna rapporteren wij over onze belangrijkste bevindingen. De reactie van het college op 
onze bevindingen en conclusies in dit rapport opgenomen (paragraaf 8). Wij sluiten af met 
een korte slotbeschouwing. 
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2. Kosten  
 
De  kosten van inhuur zijn  niet direct uit de administratie af te leiden en het is relatief 
tijdrovend om ze eraan te ontlenen, zeker als daarbij het oogmerk is (zoals in ons 
onderzoek) diverse specificaties te maken.  Aanvankelijk wilden we de uitgaven over een 
vijftal jaren verzamelen, zodat ook inzicht zou ontstaan in ontwikkelingen. Gezien de tijd die 
dit zou kosten hebben we ons beperkt tot het jaar 2007, het laatste jaar dat aan het begin 
van ons onderzoek (medio 2008) was afgelopen.  
 
We merken op dat bij gebrek aan inzicht in de kosten voor de organisatie het moeilijk is om 
op doelmatigheid te sturen. Het gevaar is aanwezig dat de aansturing teveel op ad hoc basis 
gebeurt.  
 
Aan de hand van de aangeleverde bestanden kunnen we de volgende overzichten geven:  
 
Overzicht 1 geeft de een beeld van het totaal van de inhuur, verdeeld naar  exploitatie 
(lopende lasten) en investeringen (bestedingen waarvan de lasten over een reeks van jaren 
worden verdeeld)  
 

Totaaloverzicht inhuur  2007  
Exploitatie  €   2.432.060,00  
Investeringen  €       663.802,00  
totaal  €   3.095.862,00  

 
Het totaal van de uitgaven voor eigen personeel van de gemeente bedroeg over 2007 € 12,3 
miljoen. De uitgaven voor  inhuur beliepen derhalve 25% van deze lasten. Tabel 2 geeft een 
beeld van de verdeling van de kosten over de afdelingen 
 

Kostenverdeling in huur naar afdeling 
BJZC  €                    201.690,00  
BMW  €                    666.941,00  
Brandweer  €                      16.605,00  
Facilitair  €                    140.285,00  
Financiën  €                    126.389,00  
Griffie  €                      18.646,00  
Gemeentewinkel  €                      71.218,00  
RB  €                    561.287,00  
RO  €                    374.591,00  
WenO  €                    369.838,00  
ZWI  €                    548.372,00  
  €                3.095.862,00  

 
Gerelateerd aan de eigen personele lasten zijn de lasten van inhuur het hoogste bij de 
afdelingen BMW (53%), WenO (45%) en ZWI (39%).   
 
 
 
 



 

6 

 

In de tabellen 3 en 4 is in beeld gebracht op welke producten en functies de hoogste 
inhuurlasten drukken.  
 
 
 

Top vijf van kosten inhuur per product 
Afdelingskosten BMW  €                    465.776,00  
Afdelingskosten ZWI  €                    204.350,00  
Leefvoorzieningen   €                    128.850,00  
Juridische 
kwaliteitszorg/alg. 

€                     105.894,00 

WOZ taxatie  €                    106.537,00  
Totaal  €                 1.011.407,00  

 
 

Top vijf van kosten inhuur naar functie 
Vervanging personeel  €                    979.310,00  
WMO  €                    223.023,00  
Ruimtelijke ontwikkeling  €                    130.755,00  
Sociale voorzieningen  €                    120.989,00  
Juridische kwaliteitszorg  €                    105.894,00  
totaal   €                1.559.971,00  

 
 
Het meest in het oog springend is de post “vervanging personeel” . Dit betreft inhuur wegens 
openstaande vacatures, ziekte, zwangerschap e.d..  
 
Wij  sluiten deze kosteninformatie af met een verdeling van de inhuur ten behoeve van 
investeringen over de diverse programma’s van de begroting.  
 
 

Kosten verdeling inhuur investeringen naar     
programma 
Verkeer en vervoer  €                    

117.833,00  
Onderwijs  €                    

168.765,00  
Cultuur en recreatie   €                    

162.176,00  
Gezondheidszorg   €                    

201.048,00  
Overige   €                      

13.980,00  
totaal  €                    

663.802,00  
 
Wij onderstrepen dat wij alleen informatie hebben verzameld over het jaar 2007. Het beeld 
dat daaruit naar voren komt is dat de omvang van de inhuur aanzienlijk is, dat een belangrijk 
deel  ervan betrekking heeft op inhuur derden wegens vacatures, ziekte, zwangerschap e.d. 
en dat bij enkele afdelingen in relatie tot de eigen personele kosten sprake is van zeer hoge 
inhuurkosten.  
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Van de kant van de organisatie zijn bij de door ons verzamelde overzichten twee 
opmerkingen gemaakt. In de eerste plaats is aangegeven dat in 2006 en 2007 een 
personeelsstop van kracht is geweest. Dit heeft zijn invloed gehad op de omvang van de 
inhuur. Projecten en uitvoering van taken moesten wel doorgaan, zo werd gezegd. 
Daarnaast is opgemerkt dat op verschillende taakgebieden bewust zaken structureel worden 
uitbesteed, omdat dit efficiënter is dan de inzet van eigen personeel. In de volgende tabel 
zijn daar voorbeelden van gegeven (bedragen 2007) 
 
  

Bewust structurele externe  inhuur , voorbeelden 20 07 
Indicaties voorzieningen 
gehandicapten 

              € 128.000,00  

Taxaties WOZ               € 106.000,00 
Welstandstoezicht                €   76.000,00  
Begeleiding bij schuldsanering               €   43.000,00  
Rekenkamercommissie                €   11.000,00  
Indicaties WMO               €   20.000,00 
Monumentencommissie               €     3.000,00 
totaal               € 387.000,00  

 
Wij kunnen op basis van de verzamelde informatie niet tot conclusies komen, anders dan dat 
er sprake is van een aanzienlijke inhuur, waarin weinig inzicht in bestaat. Naar onze mening 
is het van belang om informatie beschikbaar te hebben op basis waarvan zowel inzicht 
ontstaat in de opbouw en de samenstelling van de kosten  als in kostenontwikkelingen in tijd. 
Indelingen zoals hiervoor aangegeven zijn daarbij in ieder geval van belang, maar ook 
specificaties naar soort deskundigheid kunnen dat bijvoorbeeld zijn. Op het onderwerp 
informatie komen we verderop terug.  
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3. Beleid 
 
Beleid ten aanzien van inhuur kan worden geformuleerd vanuit de invalshoek personeel en 
organisatie en vanuit de invalshoek inkoop.  
 
Op het gebied van PenO  is geen beleid vastgesteld in de zin van expliciete doelen, 
randvoorwaarden en instrumenten. Dat betekent dat de gevolgen van inhuur voor de 
organisatie niet structureel in beeld zijn en dat er geen cyclus is van sturen en evalueren op 
dit punt.  Er gelden wel enkele vaste gedragslijnen en uitvoeringsregels. Deze komen erop 
neer dat de bestedingen uit de  zogenaamde knelpuntenpot via de directie lopen, die op ad 
hoc basis beslist. Naar ons werd meegedeeld is de bedoeling in 2009 een nota strategisch 
personeelsbeleid uit te brengen, waarin ook het thema inhuur een plaats zal krijgen. Gezien 
de omvang en de reikwijdte van de inhuur zoals die hiervoor door ons in beeld is gebracht 
vinden wij dit van groot belang, met name waar het gaat om de afhankelijkheid van externe 
inhuur.  
 
De basis van het huidige inkoopbeleid is gelegd in 2003, toen een aantal besluiten is 
genomen om de inkoop te professionaliseren en om een hogere  efficiency te bereiken. 
 
Als algemene normen voor het inkoopbeleid zijn geformuleerd:  transparantie (het beleid 
moet verantwoord kunnen worden), objectiviteit (het moet op feiten gebaseerd zijn) en 
zorgvuldigheid (een professionele en inkooptechnisch verantwoorde werkwijze). De 
doelstelling van het beleid is een optimale kosten- kwaliteitsverhouding te realiseren, waarbij 
wat betreft de kosten rekening wordt gehouden met  gehele levenscyclus, die direct verband 
houdt met de keuze voor een product, dienst of werk en waarbij kwaliteit gerelateerd is aan 
het doel dat met de aanschaf wordt beoogd. 
 
Het inkoopbeleid betreft onder meer :  
 
Fasering van het inkoopproces.  
 
Het proces kan worden verdeeld in specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, 
bewaken, nazorg; 
 
De te volgen inkoopstrategie  
 
Hierbij gelden algemene richtlijnen, waarbij het bedrag van de aanschaf en  het inkooprisico  
de bepalende  factoren zijn. Als het bijvoorbeeld om grote bedragen gaat en het inkooprisico 
is laag,  zal gezocht worden naar concurrentie. Bij grote risico’s en hoge bedragen zal meer 
gezocht worden naar samenwerking met de aanbieder.  
Wijze van aanbesteding.  
Al naar gelang de aard van de aanschaf en het in geding zijnde bedrag gelden specifieke 
voorschriften inzake het vragen van offertes. De strekking van deze regels is dat meer 
offertes moeten worden gevraagd naarmate met  het project grotere bedragen zijn gemoeid. 
Tegelijkertijd bestaat  de mogelijkheid  met relatief minder offertes of slechts één offerte te 
volstaan, als het project betrekking heeft op strategische activiteiten of  activiteiten waaraan 
(ongeacht de kosten) voor de gemeente een groot risico is verbonden. De uiteindelijke keuze 
voor de te volgen aanbestedingsprocedure ligt in handen van FBI.  
Regels over de taakverdeling tussen de producthouder/ beheerder en Team centrale inkoop.  
In het algemeen geldt dat eerstgenoemde bepaalt wat er wordt ingekocht en de Team 
Centrale inkoop bepaalt bij wie en hoe wordt ingekocht.  
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Belangrijk is dat bij elke aanbesteding een integriteitverklaring wordt gevraagd. Tenslotte 
verdient vermelding dat in toenemende mate met raamcontracten wordt gewerkt.  
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4. Informatie 
 
Hiervoor is al vermeld dat er over de inhuur van externen geen gespecificeerde informatie 
aanwezig is en dat het relatief veel tijd kost deze uit de administratie te halen. Aan een 
aantal algemene normen voor het inkoopbeleid,  zoals transparantie en optimale kosten -
kwaliteitsverhouding , kan  daardoor naar onze mening niet worden voldaan.  
 
Wij vroegen PenO of er analyses worden gemaakt van de bestedingen uit de knelpuntenpot. 
Daarbij kunnen  vragen aan de orde zijn over  aantallen personen die zijn ingehuurd, de 
gemiddelde periode van inhuur, de kosten , zeer langdurige inhuur ( bijvoorbeeld langer dan 
6 maanden ) etc.. Dergelijke analyses zijn er niet gemaakt.  Informatie over ontwikkelingen in 
kosten ontbreekt.  
 
Er is ook geen vergelijkingsmateriaal van andere gemeenten beschikbaar en het eigen 
doelmatigheidsonderzoek (213a onderzoek) naar de inkoopfunctie,  leverde voornamelijk  
algemene beelden op en geen kwantitatieve informatie over doelmatigheid en 
doeltreffendheid.  
 
Tenslotte is ons gebleken dat er bij FBI geen compleet beeld bestaat van de contracten die 
in het kader van inhuur derden worden afgesloten.  
 
Al met al vinden wij dat er te weinig informatie aanwezig is om goed op doelmatigheid en 
doeltreffendheid van inhuur van externen te kunnen sturen.  
 
Wat betreft de rechtmatigheid geldt strikt genomen slechts de regel dat bij inhuur boven een 
bepaald bedrag Europese aanbesteding is voorgeschreven. Deze toets vindt vooraf plaats 
door FBI en achteraf door de accountant. In de rapportage van de accountant is geen 
melding gemaakt van onrechtmatigheden.   
 
Van de kant van de organisatie werd hierbij aangetekend dat  het onderwerp inhuur externen 
jaarlijks aan de orde komt bij de bespreking van de afdelingsplannen. Daardoor ontstaat 
inzicht in de stand van zaken op dat moment en in de vooruitzichten voor het komende jaar. 
Daarnaast zijn er de ad hoc afwegingen  bij bestedingen uit de knelpuntenpot.  Naar onze 
mening gaat het hier toch vooral om deelanalyses en ad hoc afwegingen en blijft  het 
gewenst is om het inzicht in het fenomeen inhuur te vergroten.   
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5. Organisatie  
 
Bij inhuur wordt de volgende procedure gevolgd:  
 

• FBI toetst het programma van eisen. Dit is een procedurele toets, geen toets op 
inhoud; 

• FBI stuurt programma van eisen naar de externe partij en voegt daar 
informatieformulieren bij; 

• FBI  en de opdrachtgevende afdeling beoordelen beide de offertes; 
• Er gaat een voorstel naar BenW. Het College machtigt de afdeling tot uitvoering. 

 
Deze regels gelden, naar wij hebben begrepen, niet expliciet voor de knelpuntenpot. Op dit 
punt is er behoefte aan (verheldering van) afspraken.  
 
Met de machtiging van het College houdt de bemoeienis van Inkoop op. FBI toetst niet of alle 
afdelingen advies vragen. Via de post blijkt wel eens dat de afdeling  niet wordt 
ingeschakeld. Uit verkregen overzichten kregen wij de indruk dat dit in 2007 nog met enige 
regelmaat voor kwam. FBI bevestigde 
 dit.  
 
De afdeling FBI kon tot voor kort geen toetsende rol invullen ten aanzien van de 
inkoopaspecten van collegestukken.  Het toelichten van deze aspecten werd uitsluitend als 
een zaak van de integrale manager gezien. Ten tijde van ons onderzoek en daar 
verandering in gekomen en sindsdien toetst FBI collegestukken wel.   
 
FBI houdt  geen achteraf toezicht op de inhuur als geheel. Een dergelijk toezicht is op dit 
moment moeilijk te realiseren vanwege het niet voorhanden zijn van financiële administratie 
en vanwege het ontbreken van een contractadministratie.  
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6. Uitvoering 
 
Aan de hand van een schriftelijke enquête hebben we geprobeerd een globaal beeld van de 
uitvoering van inhuurtrajecten te krijgen. Wij gingen als volgt te werk. Eerst maakten we een 
selectie uit het totale facturenbestand. Vervolgens  zochten we bij 18 facturen de 
budgethouders en  vroegen we  deze budgethouders  het bijbehorende inhuurtraject bij de 
factuur te zoeken en onze vragen te  beantwoorden. We probeerden aan de hand van de 
hoogte van de facturen trajecten te selecteren waaraan een bedrag zou zijn verbonden van 
minimaal € 10.000,--. Deze ingewikkelde weg moesten we volgen, omdat elke andere weg 
gegeven de huidige administratie zeer arbeidsintensief is.  Wij onderstrepen dat onze 
streekproef niet representatief is.  
 
Uit de enquête kregen we de volgende beelden:  
 

• Als reden van  inhuur werd vermeld gebrek aan kennis (11 maal), onvoldoende 
capaciteit (9 keer), behoefte aan onafhankelijk advies (4 keer). Een enkele keer werd 
genoemd: financieel belang en afbreukrisico.   

• In enkele gevallen werd FBI niet ingeschakeld.  
• In  negen van de 18 gevallen werd geen overeenkomst afgesloten. Soms was in 

plaats daarvan sprake van opdrachtbrieven. Bij navraag bleek dat de regels op dit 
punt nog niet scherp genoeg zijn.  

• De in het kader van het inkoopbeleid vastgestelde regels zijn op een enkele 
uitzondering na volgens alle respondenten bekend en duidelijk. 

• De toepassing van de aanbestedingsregels verloopt in het algemeen correct. Bij 
enkele trajecten hadden we vragen. Hierop komen we hierna terug. 

• In 10 van de 18 gevallen is van tevoren geen offerte aanvraag opgesteld. In de 
meeste gevallen werd daarbij een verklaring gegeven ( er was bijvoorbeeld sprake 
van een verlenging van een contract of er werd slechts een prijs afgesproken). 

• In 10 van de 18 gevallen is van tevoren geen kostenraming gemaakt. Hierbij werd  
dezelfde verklaring gegeven als onder het vorige punt. In één geval werd noch een 
kostenraming gemaakt, noch een budget afgesproken. Naar onze mening zou een 
kostenraming altijd gemaakt moeten worden.  

• In vier van de 18 gevallen werd het beschikbare budget overschreden. In één geval 
was de overschrijding meer dan 50%. Dit betrof toezicht op een bouwproject en de 
oorzaak was het in de tijd uitlopen van de bouw.  

 
 
Het aantal keren  dat gebrek aan kennis en capaciteit als reden voor inhuur is genoemd, 
onderstreept het belang van een strategisch personeelsbeleid.  
 
In twee gevallen hebben we nader onderzocht of Europese regelgeving goed werd 
toegepast. Dit bleek het geval te zijn.  In één geval hebben we nadere informatie 
ingewonnen over in onze ogen hoge kosten. Dit aspect heeft de aandacht.  
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7. Conclusies 
 
Wij concluderen dat er over de inhuur van externen weinig informatie  aanwezig is. De door 
ons verzamelde aanvullende cijfers leiden tot de conclusie , dat de omvang van de inhuur , 
gerelateerd aan de omvang van het eigen personeel aanzienlijk is en de gevolgen voor de 
organisatie groot zijn.  Wij hebben de indruk dat deze conclusie redelijk onderbouwd is, ook 
al hebben wij slechts cijfers over 2007. Wij vinden het hoe dan ook  gewenst dat op korte 
termijn  meer informatie beschikbaar komt, niet alleen ten behoeve van kostenbeheersing 
(sturing op doelmatigheid is maar in beperkt mate mogelijk), maar ook met het oog op de 
gevolgen die de inhuur heeft voor het functioneren van de organisatie. Wij vinden van groot 
belang dat deze en andere aspecten expliciet de aandacht krijgen in beleid. Met name de 
afhankelijkheid van externe kennis  is daarbij in onze ogen een wezenlijk  punt.  
 
Dat er weinig informatie aanwezig is, betekent in onze ogen ook  dat de met het inkoopbeleid 
beoogde transparantie  niet wordt  gerealiseerd.  
 
De regels en richtlijnen die voor inhuur van externen gelden vinden wij over qua reikwijdte 
voldoende en ook duidelijk genoeg. De toepassing ervan kan hier en daar beter. 
 
Bij ons onderzoek hebben wij geen onrechtmatigheden geconstateerd 
 
Vanwege de beperkte beschikbaarheid van informatie en gezien de tijd die het kost zelf 
informatie te verzamelen, hebben wij volstaan met een onderzoek op hoofdlijnen.  Onze 
vragen inzake doelmatigheid en doeltreffendheid kunnen we daarom slechts ten dele 
beantwoorden.  
 
Over het geheel gezien zijn wij van mening zijn wij dat met het inkoopbeleid een goede basis 
is gelegd voor zowel doelmatige als doeltreffende inzet van middelen. Als het om de inhuur 
als geheel gaat zien wij echter in het ontbreken van informatie een  duidelijke indicatie voor 
ondoelmatigheid en ondoeltreffendheid.  
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8. Reactie van het college van burgemeester en 
wethouders 

 
 
Desgevraagd heeft het college gereageerd op het concept rapport. Over ons rapport als 
geheel merkt het College op:  
 
“Allereerst willen u bedanken voor het verrichten van dit onderzoek dat, zoals u zelf 
aangeeft, de nodige inzet heeft gekost vanwege het ontbreken van gestructureerde 
informatie op dit punt. Wij hebben er daarom begrip voor dat het onderzoek op hoofdlijnen 
heeft plaats gevonden. Wij delen dan ook uw conclusie dat meer informatie beschikbaar 
moet komen, vooral ook om op dit onderdeel van de bedrijfsvoering meer gericht sturing te 
kunnen geven. Wij realiseren ons dat wij ten aanzien van de afhankelijkheid van externe 
kennis risico’s lopen. Ons inziens heeft dit echter ook alles te maken met de huidige 
schaalgrootte van onze gemeente, die het als het om specialistische kennis gaat, het slechts 
beperkt mogelijk maakt om deze permanent ‘in huis’ te hebben. En juist dat is vaak ook de 
reden om hiervoor van buitenaf tijdelijk kennis in te huren. Daarbij delen wij uw mening dat 
één en ander direct te maken heeft met het ontwikkelen van strategische personeelsbeleid.” 
 
Het college heeft verder nog een aantal inhoudelijke opmerkingen over het rapport gemaakt: 
 
“Het begrip inhuur (pagina 2). Aangegeven wordt dat ‘inhuur’ in het kader van het onderzoek 
ruim is opgevat. Wij zijn van mening dat inhuur twee kanten heeft. Enerzijds is dat de directe 
inhuur van personeel, in bijna alle gevallen ter vervanging van bestaande capaciteit vanwege 
langdurige arbeidsongeschiktheid of het moeilijk kunnen vervullen van vacatures. Een 
andere vorm van inhuur is de inkoop van diensten en ondersteuning van derden. 
Bijvoorbeeld als het gaat om adviezen of specialistische kennis. In het onderzoek wordt dit 
onderscheid niet of nauwelijks gemaakt waardoor in veel gevallen een verkeerd beeld 
ontstaat. Op beide aspecten gaan we nader in. 

Inhuur personeel (pagina 4, tabel 4). Zoals hierboven aangegeven vindt dat in de meeste 
gevallen plaats ter vervanging of tijdelijke invulling van bestaande capaciteit en wordt 
gefinancierd uit het reguliere knelpuntenbudget. Deze inhuur vindt plaats op basis van een 
mantelovereenkomst die door de KAN-gemeenten met een tweetal detacheringbureaus is 
afgesloten. Deze overeenkomst is indertijd volgens de daarvoor geldende inkoopprocedures 
tot stand gekomen. Voor alle duidelijkheid: het knelpuntenbudget maakt onderdeel uit van 
het reguliere budget personeelskosten. De continuïteit in dienstverlening is telkens het 
belangrijkste criterium om over te gaan tot inhuur van personeel uit dit budget. Hiervoor zijn 
nog de volgende bijzondere oorzaken te vermelden: 
De krapte op de arbeidsmarkt destijds met name voor functies op het gebied van de 
inrichting van en handhaving in de openbare ruimte; 
Langdurige arbeidsongeschiktheid en zwangerschaps- c.q. ouderschapsverlof van een 
aantal medewerkers bij onderdelen van de publieksdienstverlening (BWM, ZWI en GW). 
Gezien de fluctuaties in de werkvoorraad bij verschillende afdelingen, de nog steeds 
voorkomende krapte op de arbeidsmarkt voor specialistische functies en de omvang van 
onze organisatie vragen wij ons af of daarom juist niet meer met flexibel in te zetten 
capaciteit gewerkt moet worden. 
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Inkoop diensten en ondersteuning. Zoals gezegd heeft de ‘inhuur van externen’ ook 
betrekking op de inkoop van diensten en ondersteuning, benodigd voor het leveren van de 
noodzakelijke kwaliteit. In een aantal gevallen - zoals bij adviezen van de 
welstandscommissie, indicaties voor verstrekkingen vanuit de WMO of het verstrekken van 
leningen, uitkeringen in het kader van het Besluit Bijstand Zelfstandigen (BBZ), procedures 
voor de commissie bezwaarschriften of adviezen over planschade - vinden die zelfs hun 
grondslag in bestaande regelgeving (wetgeving, gemeentelijke verordening) en zijn derhalve 
onontkoombaar. In andere gevallen gaat het om de inkoop van specialistische kennis die niet 
in de organisatie aanwezig is, zoals het inschakelen van de huisadvocaat bij juridisch 
complexe aangelegenheden, de taxaties in het kader van de WOZ of complexe toetsing van 
bouw- of milieuvergunningen. In het bijzonder komt dit ook voor bij de realisatie van grote 
projecten. Tenslotte als het om de inkoop van dergelijke diensten gaat is altijd het bestaande 
inkoopregiem van kracht. 

Verhouding uitgaven (pagina 3). In het rapport worden de totale kosten van ‘inhuur’ afgezet 
tegen de totale personeelskosten. Ons inziens gaat deze vergelijking, op grond van het 
gestelde onder 2e en 3e, enigszins mank. De kosten voor vervanging personeel bedroegen in 
2007 ca. € 980.000 ofwel ca. 8% van de totale personeelskosten. Afgezet tegen bijvoorbeeld 
het ziekteverzuimpercentage – waarvoor de vervanging deels bedoeld is - van ruim 5% over 
2007 vinden wij dat niet onevenredig. De kosten voor de inkoop van diensten en 
ondersteuning zou afgezet kunnen worden tegen de totale exploitatiekosten over 2007 (72,5 
miljoen euro) en bedraagt dan circa 3% van de totale omzet. 

Inkoop (pagina 5 e.v.).  We willen nog eens benadrukken van dat voor inhuur van personeel 
de procedure volgens de overeenkomst van de KAN-gemeenten wordt gevolgd en in andere 
gevallen de vastgestelde inkoopprocedures. 

Invoering WMO. Naast bovenstaande algemene opmerkingen kan ook nog een meer 
specifieke verklaring worden gegeven. 2007 is het invoeringsjaar van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning geweest. Meer in het bijzonder moest in dat jaar het Loket 
Maatschappelijke Ondersteuning vorm en inhoud gegeven worden, met als cruciaal 
onderdeel de toekenning van aanvragen Huishoudelijke Hulp. Dat heeft tot gevolg gehad dat 
in eerste instantie van buitenaf (tijdelijk) extra inzet is aangetrokken. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot een uitbreiding binnen de geraamde budgetten van de capaciteit voor het loket. 

De algemene strekking van onze opmerking komt er op neer dat circa 2/3 van de kosten van 
de ‘inhuur derden’ zoals die in het onderzoeksrapport naar voren komen, betrekking hebben 
op de inkoop van diensten en ondersteuning. Ons inziens zijn deze meestal onontkoombaar 
gezien de huidige regelgeving of vanwege het feit dat het om specialistische kennis gaat die 
in onze organisatie niet aanwezig is. De overige conclusies en aanbevelingen uit het rapport 
onderschrijven wij.” 
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9. Slotbeschouwing 
 
Het college onderschrijft onze conclusie dat meer informatie beschikbaar moet komen en 
geeft aan dat dit vooral nodig is om op dit onderdeel van de bedrijfsvoering meer gerichte 
sturing te kunnen geven. Het besef dat ten aanzien van afhankelijkheid van externe kennis 
risico’s worden gelopen is aanwezig. In dit verband wijst het College ook op het ontwikkelen 
van strategisch personeelsbeleid.   
 
Bij de reactie van het College plaatsen wij de volgende kanttekeningen:  
 
• Het College geeft aan dat er diverse redenen aanwezig zijn om  ter vervanging of 

tijdelijke invulling van bestaande capaciteit extern personeel in te huren. Wij vinden het 
belangrijke dat in het kader van het strategisch personeelsbeleid op een creatieve wijze 
naar alternatieven voor inhuur  wordt gezocht; 

• Het College geeft een aantal verklaringen voor het inschakelen van diensten en 
ondersteuning van derden. Deze laten in onze ogen onverlet dat het belangrijk is om in 
het kader van het strategisch personeelsbeleid na te gaan welke specialistische kennis  
de gemeente, eventueel in samenwerking met buurgemeenten, zelf in huis zou kunnen 
halen;  

• Wij vinden dat het geen goed beeld geeft als de kosten van inkoop van diensten en 
ondersteuning worden afgezet tegen de totale exploitatie;  

• De conclusie aan het eind van de reactie van het College, dat de inkoop van diensten en 
ondersteuning van derden meestal onontkoombaar is onderschrijven wij niet . Er is in 
onze ogen onvoldoende  informatie aanwezig om dit te kunnen stellen.  

 
In zijn brief geeft het college niet aan tot welke actiepunten ons onderzoek heeft geleid of zal 
leiden. Wij vinden het belangrijk dat bij de verdere behandeling van ons rapport op dit punt 
duidelijkheid wordt gecreëerd.  
 
 
De rekenkamercommissie van de gemeente Lingewaard, 
De secretaris,           De voorzitter, 
       
 
 
Mr. E.A.M. Masselink    Drs. L.J.F. Dolmans 
 
 
 
 
 


