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de rekenkamer
De Gemeenteraad van Barendrecht heeft in 27 oktober 2003

de Rekenkamer Barendrecht ingesteld. Op 2 juni 2009 heeft

de Raad de heer drs. P. Hofstra RO CIA benoemd als

directeur voor een periode van zes jaar.

doel
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doel-

treffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het

financieel beheer en de organisatie van het gemeente-

bestuur. De rapporten van de rekenkamer zijn een

aanknopingspunt voor het bestuur om rekenschap af

te leggen aan de burgers.

positie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen

de gemeente. Haar taken en bevoegdheden staan in

de Gemeentewet en de verordening Rekenkamer

Barendrecht. Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en

waarover zij rapporteert.Wel kunnen de raad en het college

van B enW de rekenkamer om een onderzoek verzoeken.

De rekenkamer stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan

en jaarverslag toe.

onderzoek
Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen

(raad, B enW, commissies en burgemeester) en diensten

van de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen

bij gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan

deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan

50% van de aandelen in bezit heeft en bij instellingen die

een grote subsidie, lening of garantie van de gemeente

hebben ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd

door het bureau van de rekenkamer.

publicaties
Het onderzoek resulteert in openbare rapporten die ter

behandeling aan de raad worden aangeboden. Zij bevatten

tevens de reacties van de onderzochte organen en

instellingen op de eerder toegezonden voorlopige

onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen

(wederhoor). Bij kleine onderzoeken of studies met een

beperkte reikwijdte doen we de onderzochte organen of

instellingen en de raad de conclusies in een openbare brief

direct ter kennisname toekomen.Ten slotte publiceert de

rekenkamer op basis van haar onderzoek ook hand-

reikingen en worden medewerkers aangemoedigd om

artikelen te publiceren.
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Voorwoord 

Met de zware ombuigingstaakstellingen in het verschiet is de noodzaak om de 

begroting en meerjarencijfers kritisch door te lichten groot. Er zullen moeilijke keuzen 

–ook in de beleidsuitgaven- moeten worden gemaakt. Daarnaast zullen de 

uitvoeringskosten moeten worden teruggebracht. Veel coalitieakkoorden hebben op 

dit punt relatief forse bedragen ingeboekt. Ook het coalitieakkoord van Barendrecht 

roept het college op om een reductie aan te brengen. Die reductie betreft onder meer 

de externe inhuur.  

 

Uit de cijfers blijkt dat Barendrecht de afgelopen jaren een meer dan forse inhuur van 

externen had, ook in relatie met vergelijkbare gemeenten. Tegelijkertijd laat 

Barendrecht een relatief lage formatie zien in vergelijking met andere gemeenten.  

 

Deze onevenwichtigheid is het resultaat van een combinatie van een snelle 

ontwikkeling van dorp naar grootstedelijk gebied en een forse ambtelijke 

reorganisatie, waardoor tijdelijk beroep moest worden gedaan op externe inhuur. Het 

is zaak om zo snel mogelijk de externe inhuur in balans te brengen met de formatie, 

rekening houdend met de lange termijn ambities van Barendrecht.  

 

Beheersing van de uitgaven voor externe inhuur begint bij een heldere definitie en een 

goede registratie. Door veel gemeenten wordt hier vooral gebruik gemaakt van de 

rijksbegrotingsvoorschriften 2009 over externe inhuur. Daarin wordt een onderscheid 

gemaakt tussen uitbesteding en externe inhuur, waarbij de aard van de 

aansturingsrelatie bepalend is voor het onderscheid. In de praktijk zijn de 

aansturingsrelaties echter veel minder duidelijk dan de voorschriften suggereren. Een 

te strikte toepassing zou betekenen dat de raad veel relevante informatie met 

betrekking tot externe inhuur zou missen en daardoor onvoldoende kan toezien op 

een effectieve beheersing. Het is om die reden dat de rekenkamer de aanbeveling doet 

om op dit punt de informatievoorziening aan de raad niet te zuinig op te vatten en de 

advieskosten in de rapportages mee te nemen. 

 

Voor haar onderzoek heeft de rekenkamer veel informatie verzameld. De rekenkamer 

is de contactpersonen en geïnterviewden erkentelijk voor hun medewerking.  

Het onderzoek werd verricht door Yiman Fung en José Westerman. 

 

 

Paul Hofstra 

Directeur Rekenkamer Barendrecht 
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1�inleid ing bestu u rlijke nota 

1-1� aanleid ing 

 ‘T er H orst wil norm  voor inhuur personeel m inisteries’�, ’U trecht boos over externe 

adviseur’�. U it deze krantenkoppen blijkt al dat de inhuur van externe deskundigheid 

zowel bij het rijk als bij gem eenten volop  in de belangstelling staat. De reden hiervoor 

is dat de kosten van inhuur blijven stijgen en onbeheersbaar lijken. Expertise is vaak 

niet m eer in eigen huis beschikbaar, zodat de overheid structureel afhankelijk dreigt 

te worden van inhuur van extern personeel.  

 

Ook de gem eente Barendrecht m aakt regelm atig gebruik van inhuur van externe 

deskundigheid, m ede als gevolg van de hoge am bities van de gem eente op  

verschillende beleidsterreinen en de wijzigingen in de organisatie op  het personele 

vlak in de afgelopen periode. De gem eenteraad van Barendrecht heeft hier regelm atig 

aandacht voor gevraagd. H et onderhavige onderzoek naar de inhuur van externen is 

om  die reden opgenom en in het jaarplan 2009 van de Rekenkam er Barendrecht. 

1-2� doel- en vraagstelling 

M et dit onderzoek beoogt de rekenkam er vast te stellen hoe het gem eentebestuur van 

Barendrecht de inhuur van externe deskundigheid heeft vorm gegeven en of dit op  een 

doelm atige en doeltreffende wijze plaatsvindt. Daarnaast wil de rekenkam er een 

bijdrage leveren aan de verbetering van de doelm atigheid en doeltreffendheid van de 

inhuur. 

 

Doelm atigheid heeft betrekking op  de p rijs-kwaliteitverhouding van de externe 

inhuur. Doeltreffendheid heeft betrekking op  de m ate waarin het vooraf bepaalde 

gewenste resultaat van de externe inhuur ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Hoe heeft de gem eente Barendrecht het beleid ten aanzien van inhuur van externe 

deskundigheid vorm gegeven en vindt deze op een doelm atige en doeltreffende w ijze plaats en 

w ordt de gem eenteraad hierover op de juiste m anier geïnform eerd? 

 

1� De centrale onderzoeksvraag is beantwoord m et behulp  van de volgende 

deelvragen: 

2� Is er een beleid opgesteld m et adequate regels voor de inhuur van externe 

deskundigheid en wordt er een adequate definitie van externe inhuur gehanteerd? 

3� W at is de aard en om vang van de inhuur in Barendrecht en worden de uitgaven 

hiervan op  adequate wijze verantwoord in het financiële adm inistratiesysteem ? 

4� Vindt de inhuur op  goede wijze plaats? 
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a� Is er bij de inkoop /aanbestedingsfase aangestuurd op  de m eest gunstige p rijs-

kwaliteitverhouding? 

b� Is de opdrachtform ulering adequaat? 

c� W ordt er tussentijds voldoende gem onitord op  de inhuur? 

d�Is het resultaat optim aal ten opzichte van de opdracht? 

e� Is het resultaat benut?  

f� Is er m eerwaarde geleverd ten opzichte van uitvoering door de gem eente?  

5� Op welke wijze verkrijgt de gem eenteraad inform atie over de inhuur en gebeurt dit 

adequaat? 

 

De norm en die gehanteerd zijn bij het beantwoorden van de deelvragen zijn 

opgenom en in bijlage 2.  

1-3� leesw ijzer 

De bestuurlijke nota bevat de voornaam ste conclusies en aanbevelingen. 

 

In de nota van bevindingen staan de resultaten van het onderzoek die als basis dienen 

voor de conclusies in de bestuurlijke nota. Sam en vorm en de bestuurlijke nota en de 

nota van bevindingen het rekenkam errapport. 
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2�conclu sies en aanbevelingen 

2-1� hoofdconclu sies  

1� H et college van B  en W  en de gem eenteraad hebben gekozen voor een bepaalde 

definitie voor externe inhuur binnen de gem eente Barendrecht. Door deze definitie 

te hanteren blijven bepaalde kosten buiten beeld van de raad. De raad m oet wel 

inzicht hierin hebben om  te kunnen sturen op  de form atieom vang in sam enhang 

m et de gem eentelijke taken. 

 

2� De verhouding tussen de vaste form atieom vang en de om vang van externe inhuur 

is onevenwichtig. 

a�De externe inhuur in Barendrecht is hoog ten opzichte van de inhuur in andere 

gem eenten 

b�De vaste form atieom vang in Barendrecht is aan de lage kant afgezet tegen het 

norm atieve kengetal voor gem eenten van deze om vang 

 

3� H et college van B  en W  heeft het p robleem  van de hoge uitgaven m et betrekking tot  

externe inhuur onderkend en heeft in de periode 2008-2009 interne 

beheersm aatregelen getroffen. Desondanks stelt de rekenkam er vast dat er 

onvoldoende interne beheersm aatregelen zijn genom en om  de om vang van 

externe inhuur te beperken en een op tim ale p rijs-kwaliteitverhouding te bereiken. 

Vanaf 2010 is het college van B  en W  voornem ens om  nieuwe beheersm aatregelen 

in te voeren. 

a�Er is geen integraal beleid op  de externe inhuur. Vanaf 2010 is een kadernotitie 

externe inhuur van kracht m et een financieel kader, m aar een inhoudelijk 

afwegingskader ontbreekt. 

b� In de p raktijk wordt er onvoldoende gestreefd naar een op tim ale p rijs-

kwaliteitverhouding bij externe inhuur. 

c�De dossiervorm ing is gebrekkig waardoor de werking van de genom en interne 

beheersm aatregelen niet is vast te stellen. 

 

4� De verantwoordingsinform atie over inhuur die B  en W  aan de raad hebben 

gezonden, geeft de raad onvoldoende zicht op  de om vang en aard van externe 

inhuur. 

2-2� toelichting hoofdconclu sies 

1� H et college van B  en W  en de gem eenteraad hebben gekozen voor een bepaalde 

definitie voor externe inhuur binnen de gem eente Barendrecht. Door deze definitie 

te hanteren blijven bepaalde kosten buiten beeld van de raad. De raad m oet wel 

inzicht hierin hebben om  te kunnen sturen op  de form atieom vang in sam enhang 

m et de gem eentelijke taken. 

�� M et ingang van 2010 hanteert de gem eente Barendrecht een nieuwe definitie voor 

externe inhuur (zie paragraaf 3-2-3) welke door de raad en het college is vastgesteld. 
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�� De kosten voor niet verplichte advies- en onderzoekswerkzaam heden vallen niet 

onder deze definitie en blijven zo onzichtbaar voor de raad. De raad kan daarom  niet 

op  deze kosten sturen. 

�� De kosten voor inbesteding (inhuur van andere overheidsorganisaties en overige 

organisaties zonder winstoogm erk) vallen eveneens buiten de definitie. Inzicht in 

deze kosten is wel noodzakelijk om  een goede afweging te kunnen m aken voor de 

om vang van de vaste form atie. 

�� De kosten die gerelateerd zijn aan uitbesteding vallen ook buiten de definitie. Ook in 

deze kosten is inzicht nodig om  een afweging te kunnen m aken over de om vang van 

de vaste form atie. 

 

2� De verhouding tussen de vaste form atieom vang en de om vang van externe inhuur 

is onevenwichtig. 

 

a�De externe inhuur in Barendrecht is hoog ten opzichte van de inhuur in andere 

gem eenten.  

�� In 2008 en 2009 heeft Barendrecht € 6,9 m iljoen respectievelijk € 6,1 m iljoen 

uitgegeven aan externe inhuur. 

�� H ierm ee bestond in Barendrecht in die twee jaren respectievelijk 48%  en 39%  van de 

loonkosten uit externe inhuur, dit is veel hoger dan in vergelijkbare gem eenten. 

 

b�De vaste form atieom vang in Barendrecht is aan de lage kant afgezet tegen het 

norm atieve kengetal voor gem eenten van deze om vang. 

�� H et norm atieve kengetal volgens het bureau Berenschot ligt op  7 fte per 1.000 

inwoners. (zie paragraaf 2-3). 

�� Dit betekent dat Barendrecht volgens het Berenschot kengetal in 2008 en 2009 een 

norm atieve form atie van 314 fte en respectievelijk 321 fte m ocht hebben. In 2008 

bedroeg de form atieom vang 285 fte en in 2009 295 fte. 

 

3� H et college van B  en W  heeft het p robleem  van de hoge uitgaven m et betrekking tot  

externe inhuur onderkend en heeft in de periode 2008-2009 interne 

beheersm aatregelen getroffen. Desondanks stelt de rekenkam er vast dat er 

onvoldoende interne beheersm aatregelen zijn genom en om  de om vang van 

externe inhuur te beperken en een op tim ale p rijs-kwaliteitverhouding te bereiken. 

Vanaf 2010 is het college van B  en W  voornem ens om  nieuwe beheersm aatregelen 

in te voeren. 

 

a�Er is geen integraal beleid op  de externe inhuur. Vanaf 2010 is een kadernotitie 

externe inhuur van kracht m et een financieel kader, m aar een inhoudelijk 

afwegingskader ontbreekt. 

�� T ot 2010 was er geen integraal beleid op  externe inhuur in de gem eente 

Barendrecht. 

�� A l vanaf 2005 is er binnen de gem eente Barendrecht een inkoop- en 

aanbestedingsbeleid, dat ook voor de inhuur van externe deskundigheid zou gelden. 

De uitwerking van dit inkoop- en aanbestedingsbeleid is echter onvoldoende 

toegesneden op  de inhuur van externen. 

�� Er is in de kadernotitie geen verwijzing naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

waardoor een koppeling nog steeds ontbreekt. 

�� In de kadernotitie zijn taakstellende financiële kaders voor externe inhuur 

opgenom en. Een inhoudelijk afwegingskader op  basis waarvan besloten kan worden 
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over een doelm atige en doeltreffende inzet van externe inhuur of een taak zelf uit te 

voeren ontbreekt echter. 

 

b� In de p raktijk wordt er onvoldoende gestreefd naar een op tim ale p rijs-

kwaliteitverhouding bij externe inhuur. 

�� Er wordt niet vastgelegd welke werkzaam heden een inhuurkracht m oet uitvoeren. 

T evens wordt er geen budget per inhuurkracht vastgesteld. 

�� Om  het vaststellen van budgetten en bewaking hiervan te verzekeren is het college 

van B  en W  voornem ens om  een pilotproject te starten m et een 

verplichtingenadm inistratie. 

�� In de dossiers is geen inhoudelijke afweging tussen het inhuren van een externe en 

het inzetten van eigen personeel opgenom en. 

�� Er zijn binnen de gem eente Barendrecht slechts 2 raam contracten afgesloten. Er zijn 

dus geen raam contracten per vakgebied afgesloten. H et college van B  en W  heeft 

wel de intentie om  vanaf 2010 in BA R  verband m eer raam contracten af te sluiten. 

�� Er is weinig tot geen benutting van bestaande raam contracten. M eer dan 80%  van de 

inhuur vindt plaats buiten de raam contracten om , terwijl deze een bijdrage kunnen 

leveren aan de p rijs-kwaliteitverhouding. 

�� In de dossiers zijn geen docum enten opgenom en inzake m onitoring tijdens het 

inhuurproces en evaluatie na afloop  van de inhuurperiode. 

�� U it het onderzoek blijkt dat er sp rake was van het verschijnsel 

‘draaideuram btenaren’ in Barendrecht. Ook werd er geen aandacht besteed aan 

inhuurkrachten die voor een lange periode zijn ingehuurd. De rekenkam er 

constateert dat dit niet alleen onwenselijk is in relatie tot het streven naar een 

op tim ale p rijs-kwaliteitverhouding, m aar het risico van belangenverstrengeling en 

een negatieve beeldvorm ing kunnen ook een rol spelen. 

 

c�De dossiervorm ing is gebrekkig waardoor de werking van de genom en interne 

beheersm aatregelen niet is vast te stellen. 

�� De dossiervorm ing over externe inhuur is niet adequaat. Er is zelfs niet voor elke 

inhuurkracht een dossier aanwezig. U it het onderzoek blijkt dat voor geen enkele 

van de externe inhuurkrachten een volledig dossier aanwezig was. 

�� A ls beheersm aatregel werd ingevoerd dat het directieteam  en in som m ige gevallen 

het college toestem m ing dient te geven voordat er m ag worden ingehuurd. A an de 

hand van het onderzoek kan de rekenkam er niet vaststellen dat dit in alle gevallen 

is gebeurd. 

�� Binnen de am btelijke organisatie is er geen afdeling die het volledig overzicht heeft 

van de inhuurkrachten en de vindplaats van de betrokken dossiers. Een centrale 

registratie van de externe inhuur ontbreekt vooralsnog. 

�� Er is wel een financieel adm inistratiesysteem  waarin gegevens over externe inhuur 

staan. De uitgaven voor externe inhuur zijn echter niet altijd juist en consistent 

ingevoerd in het systeem . 

 

4� De verantwoordingsinform atie over inhuur die het college van B  en W  aan de raad 

heeft gezonden, geeft de raad onvoldoende zicht op  de om vang en aard van 

externe inhuur. 

�� H et college van B  en W  heeft de raad in 2009 de afgesproken kwartaalrapportages 

niet gestuurd. In 2008 was dit wel het geval. 

�� De overzichten van externe inhuur zijn in de gestuurde kwartaalrapportages 

verschillend gepresenteerd. 
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�� De begrijpelijkheid van de overzichten die aan de raad zijn gestuurd is voor 

verbetering vatbaar. 

2-3� aanbevelingen 
De rekenkam er kom t op  basis van haar onderzoek tot een aanbeveling aan de raad: 
 

Verhouding vaste form atieom vang en externe inhuur: 

Expliciteer de afweging tussen de om vang van de vaste form atie en de inzet van 

externe inhuur. Beslis hierbij welke taken de gem eente zelf structureel dient uit te 

voeren, welke taken incidenteel en/of kortdurend van aard zijn en welke taken de 

gem eente niet onder eigen beheer hoeft uit te voeren. Betrek hierbij de om vang en 

gewenste am bities van de gem eente.   

 

De rekenkam er kom t op  basis van haar onderzoek tot een aantal aanbevelingen aan 

het college van B  en W : 

 

1� Defintiekeuze externe inhuur: 

�� M aak naast de kosten voor externe inhuur volgens de Barendrechtse definitie ook 

advies- en onderzoekskosten inzichtelijk voor de raad en geef de raad inzicht in de 

om vang van de kosten die gerelateerd zijn aan inbesteding en uitbesteding. 

 

2� Interne beheersm aatregelen: 

�� Voeg een inhoudelijk afwegingskader in de kadernotitie externe inhuur toe zodat 

het m ogelijk wordt om  een adequate afweging te m aken over de inzet van externe 

inhuur of het zelf uitvoeren van een taak. 

�� M aak een aansluiting tussen het vigerend inkoop- en aanbestedingsbeleid en de 

kadernotitie externe inhuur. 

�� N eem  in de kadernotitie externe inhuur richtlijnen op  betreffende 

‘draaideuram btenaren’ en de duur van een inhuurperiode. 

�� Sluit raam contracten af m et m eerdere aanbieders voor percelen/vakgebieden m et 

het oog op  verbetering op  het gebied van prijs-kwaliteitverhouding. 

�� Breng de dossiervorm ing om trent externe inhuur op  orde. Draag zorg voor een 

volledig overzicht van externe inhuur en de betrokken dossiers en beleg de 

verantwoordelijkheid voor deze taak. 

�� Zorg voor periodieke interne controle op  de uitgaven betreffende externe inhuur, 

waarbij de dossiervorm ing en het toepassen van de regels van het 

aanbestedingsbeleid expliciet de aandacht krijgen. 

 

3� Verantwoordingsinform atie over externe inhuur: 

�� G ebruik een vast form at voor de periodieke aanlevering van de 

verantwoordingsinform atie over externe inhuur aan de raad. Dit zal de 

vergelijkbaarheid en begrijpelijkheid ten goede kom en.
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3�reactie en naw oord  

3-1� reactie college van B  en W  

A llereerst danken wij u voor het heldere onderzoeksrapport en de langere 

voorbereidingstijd die u ons heeft gegund om  het rapport te bestuderen en te 

bespreken. Van deze m ogelijkheid hebben wij dankbaar gebruik gem aakt. Door uw 

constructieve rapport hebben wij, als nieuw college, een duidelijk beeld gekregen over 

het verleden, de huidige stand van zaken en de verbeteringsm ogelijkheden. M iddels 

deze brief inform eren wij u graag over onze conclusies. 

 

W ij hechten eraan om  allereerst aan te sluiten bij uw opm erking dat het vorige college 

de knelpunten heeft onderkend. H et vorige college heeft in 2008 aan de am btelijke 

organisatie de opdracht gegeven om  een verbetertraject in te zetten, nog voordat u 

m et uw onderzoek was gestart. In 2009 heeft het college een werkgroep  externe 

inhuur geïnstalleerd, die het p roces is gaan m onitoren en verbeteringsopties heeft 

aangedragen. T evens heeft het vorige college een nieuwe kadernotitie vastgesteld, 

welke naar aanleiding van de discussie in de raad over uw rapport uiteraard nog 

aangepast kan worden. Deze acties hebben al resultaten opgeleverd. De uitgaven voor 

externe inhuur zijn drastisch gereduceerd, het p roces is beheersbaarder, er is een 

centrale registratie van alle externe inhuur m et een p rognose van de kosten op  

jaarbasis en er wordt een betere afweging gem aakt vooraleer wordt overgegaan tot het 

inzetten van externen.  

 

W ij zijn wat terughoudender over uw voorstellen om  de definitie voor externe inhuur 

uit te breiden en een aparte inform atiestroom  op  te zetten over de advies- en 

aanbestedingskosten. Deze kanttekening plaatsen wij om dat de raad juist af wil van 

dikke bestuursrapportages en gedetailleerde inform atie welke separaat wordt 

toegezonden. De raad heeft er bij ons m eerdere keren op  aangedrongen om  alleen 

over de hoofdlijnen van het beleid geïnform eerd te worden. Een uitzondering is 

gem aakt voor externe inhuur, om dat de uitgaven de laatste jaren flink zijn gestegen 

en aan de bestuurlijke am bitie m eer gewicht is toegekend dan aan beheersing van de 

kosten. De raad wil hierin zelf m eer balans aanbrengen en het p roces volgen. Er is 

daarom  bewust gekozen voor een beperkte definitie van externe inhuur. Een definitie 

waarvoor ook het M inisterie van Verkeer en W aterstaat heeft gekozen. Daarentegen is 

de hoogte van de advies- en aanbestedingskosten voor de raad geen apart 

discussieonderwerp  geweest. W ij hebben eveneens geen signalen ontvangen dat de 

raad ontevreden is over de huidige transparantie van deze kosten. Door vragen van de 

burgers kunnen de advieskosten wel fluctueren. A dvies- en aanbestedingsbudgetten 

vorm en een facet bij de discussie over de diverse taken, p rojecten en p rogram m a’s en 

kom en onder de aandacht van de raad als hij een keuze m aakt over het beschikbaar te 

stellen budget en de daarvoor te realiseren doelstellingen. Een duidelijke koppeling 

tussen uitgaven en doelstellingen ontbrak in het verleden bij externe inhuur en lag ten 

grondslag aan de groei van de externe inhuurkosten.  
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Over een tweetal zaken willen wij eerst nog van gedachten wisselen m et het 

m anagem ent voordat wij een definitief standpunt innem en.  

In eerste instantie denken wij dan aan de rol van de integrale m anager in het 

inhuurproces. Bij de herinrichting van de organisatie naar een vraaggericht m odel is 

gekozen voor integraal m anagem ent, het laag wegleggen van bevoegdheden en een 

platte organisatie. Deze uitgangspunten hanteren wij m et het oog op  het 

op tim aliseren van de dienstverlening aan de klanten en het verm ijden van 

bureaucratie. H ierdoor beslist de m anager nu zelf over de capaciteit die hij inhuurt en 

de periode waarvoor hij inhuur wenselijk acht, m et het oog op  enerzijds de realisatie 

van de bestuurlijke opdrachten en anderzijds het handhaven van het kwaliteitsniveau 

van de beheerstaken. De m anager beschikt over de m eeste kennis om  deze beslissing 

weloverwogen te nem en. De raad geeft de m anagers geen vrijbrief, m aar legt 

p rocedurele en budgettaire beperkingen op  en bepaalt de te realiseren doelstellingen. 

W ij kunnen nog niet overzien of de door u voorgestelde beleidskaders voor externe 

inhuur de m anagers extra handvatten zullen geven om  een betere afweging te m aken, 

m aar staan wel open voor deze op tie. W ij verzoeken de werkgroep  externe inhuur om  

over uw aanbevelingen een advies uit te brengen. 

 

T en tweede onderkennen wij het belang van dossiervorm ing, verslaglegging en 

evaluatie van de inhuur. H ierin dient de am btelijke organisatie nog zeker 

verbeteringen door te voeren. G ezien de beperkte om vang van onze gem eente en de 

wens van de raad om  de form atie relatief gering te houden, zoeken wij nog naar een 

voor Barendrecht geschikte om vang van de adm inistratieve organisatie voor de 

externe inhuur. Ook hierover verwachten wij een advies van de am btelijke 

organisatie. 

 

W ij onderschrijven uw conclusie dat er m eer verbeteringen doorgevoerd m oeten 

worden. W ij geven gehoor aan uw advies om  eenduidiger en op  vaste tijdstippen te 

rapporteren aan de raad. Ook nem en wij uw opm erking ter harte over de lage form atie 

in relatie tot de hoge inhuurkosten. W ij hebben inm iddels ingestem d m et form atie-

uitbreidingen bij Plan voor de structurele benodigde capaciteit bij de p rojecten, 

waardoor per saldo is bespaard op  de uitgaven voor externe inhuur. De overige inhuur 

heeft, naar het zich nu laat aanzien, een incidenteel karakter waardoor het inruilen 

van inhuur voor form atie onwenselijk is. 

 

U w opm erkingen over aanbesteding zijn terecht. A anbesteding m aakt onderdeel uit 

van de bedrijfsvoering en heeft derhalve weinig aandacht gekregen in de raadsnotitie 

over de nieuwe kaders voor externe inhuur. Bij ons staat het hoog op  de 

p rioriteitenlijst. Dit jaar gaan wij de externe inhuur vanaf schaal 9 aanbesteden. W ij 

hebben de p rocedure in gang gezet. Vertraging is helaas opgetreden om dat wij sam en 

m et de gem eenten R idderkerk en A lbrandswaard een contract willen sluiten. W ij 

verwachten dat als wij gezam enlijk op treden gunstigere voorwaarden kunnen 

bedingen, zodat de extra voorbereidingstijd zich gaat terug verdienen. De 

aanbesteding bij vaste leveranciers zal vanaf het najaar een betere p rijs-

kwaliteitsverhouding opleveren en de adm inistratieve organisatie verbeteren. 

 

W ij danken u voor uw inbreng en gaan graag over dit onderwerp  in debat m et de raad. 
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3-2� naw oord  

De rekenkam er dankt het college van B  en W  voor de reactie op  het rapport. De 

rekenkam er is verheugd dat het college de aanbevelingen ter harte neem t, er serieus 

m ee aan de slag gaat en zelfs al verbeteringen in gang heeft gezet. 

 

T en aanzien van de verantwoordingsinform atie aan de raad is het college van plan om  

eenduidiger en op  vaste tijdstippen te rapporteren aan de raad. De rekenkam er 

waardeert dit voornem en, m aar wil wel aangeven dat het gebruik van een vast form at 

hierbij de vergelijkbaarheid en begrijpelijkheid ten goede zal kom en. In de reactie van 

het college ziet de rekenkam er verder dat de werkgroep  externe inhuur de 

aanbeveling inzake de interne beheersm aatregelen gaat uitwerken. W e gaan er vanuit 

dat hierbij aandacht wordt besteed aan de verschillende aandachtspunten die de 

rekenkam er in de aanbeveling heeft opgenom en. 

 

H et college van B  en W  geeft in zijn reactie aan terughoudender te zijn om  de definitie 

voor externe inhuur uit te breiden en een aparte inform atiestroom  op  te zetten over 

de advies- en aanbestedingskosten. Op dit punt wil de rekenkam er nogm aals 

benadrukken dat ze niet voorstelt om  de definitie uit te breiden. W el vindt de 

rekenkam er het van belang dat de kosten voor niet verplichte advies- en 

onderzoekswerkzaam heden, inbesteding en uitbesteding in kaart worden gebracht. Bij 

elkaar opgeteld gaat het om  bedragen m et een om vang van ruim  € 2 m iljoen in 2009.  

De rekenkam er acht het van belang om  aan de uitgavenkant alle kostenstrom en m et 

betrekking tot externe inhuur volledig inzichtelijk te m aken voor de raad. De 

rekenkam er is van m ening dat een overzicht van advies- en aanbestedingskosten 

geen inform atie op  detailniveau betreft. De raad heeft de inform atie nodig om  een 

weloverwogen afweging te kunnen m aken over de verhouding tussen de vaste 

form atieom vang en externe inhuur in sam enhang m et de gem eentelijke taken op  de 

lange strategische term ijn. T evens is het van belang ook de uitgaven voor advies- en 

onderzoekskosten te beheersen en hier de aanbeveling over interne 

beheersm aatregelen op  toe te passen. 
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1�inleid ing 

1-1� aanleid ing 

‘T er H orst wil norm  voor inhuur personeel m inisteries’�, ’U trecht boos over externe 

adviseur’�. U it deze krantenkoppen blijkt al dat de inhuur van externe deskundigheid 

zowel bij het rijk als bij gem eenten volop  in de belangstelling staat. De reden hiervoor 

is dat de kosten van inhuur blijven stijgen en onbeheersbaar lijken. Expertise is vaak 

niet m eer in eigen huis beschikbaar, zodat de overheid structureel afhankelijk dreigt 

te worden van inhuur van extern personeel.  

 

Ook de gem eente Barendrecht m aakt regelm atig gebruik van inhuur van externe 

deskundigheid, m ede als gevolg van de hoge am bities van de gem eente op  

verschillende beleidsterreinen en de wijzigingen in de organisatie op  het personele 

vlak in de afgelopen periode. De gem eenteraad van Barendrecht heeft hier regelm atig 

aandacht voor gevraagd. H et onderhavige onderzoek naar de inhuur van externen is 

om  die reden opgenom en in het jaarplan 2009 van de Rekenkam er Barendrecht.   

 

1-2� doel- en vraagstelling 

M et dit onderzoek beoogt de rekenkam er vast te stellen hoe het gem eentebestuur van 

Barendrecht de inhuur van externe deskundigheid heeft vorm gegeven en of dit op  een 

doelm atige en doeltreffende wijze plaatsvindt. Daarnaast wil de rekenkam er een 

bijdrage leveren aan de verbetering van de doelm atigheid en doeltreffendheid van de 

inhuur.  

 

Doelm atigheid heeft betrekking op  de p rijs-kwaliteitverhouding van de externe 

inhuur. Doeltreffendheid heeft betrekking op  de m ate waarin het vooraf bepaalde 

gewenste resultaat van de externe inhuur ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: 

Hoe heeft de gem eente Barendrecht het beleid ten aanzien van inhuur van externe 

deskundigheid vorm gegeven en vindt deze op een doelm atige en doeltreffende w ijze plaats en 

w ordt de gem eenteraad hierover op de juiste m anier geïnform eerd? 

 

1� De centrale onderzoeksvraag is beantwoord m et behulp  van de volgende 

deelvragen: 

2� Is er een beleid opgesteld m et adequate regels voor de inhuur van externe 

deskundigheid en wordt er een adequate definitie van externe inhuur gehanteerd? 

3� W at is de aard en om vang van de inhuur in Barendrecht en worden de uitgaven 

hiervan op  adequate wijze verantwoord in het financiële adm inistratiesysteem ? 
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4� Vindt de inhuur op  goede wijze plaats? 

a� Is er bij de inkoop /aanbestedingsfase aangestuurd op  de m eest gunstige p rijs-

kwaliteitverhouding? 

b� Is de opdrachtform ulering adequaat? 

c� W ordt er tussentijds voldoende gem onitord op  de inhuur? 

d�Is het resultaat optim aal ten opzichte van de opdracht? 

e� Is het resultaat benut? 

f� Is er m eerwaarde geleverd ten opzichte van uitvoering door de gem eente? 

5� Op welke wijze verkrijgt de gem eenteraad inform atie over de inhuur en gebeurt dit 

adequaat? 

 

De norm en die gehanteerd zijn bij het beantwoorden van de deelvragen zijn 

opgenom en in bijlage 2. 

1-3� afbakening en onderzoeksaanpak 

Er zijn verschillende definities van externe inhuur in om loop . De rekenkam er hanteert 

in dit onderzoek naast de definitie van de gem eente Barendrecht (welke is vastgesteld 

door de gem eenteraad en het college) een eigen definitie van externe inhuur. De 

gehanteerde definitie kom t van de rijksoverheid en luidt: 

Externe inhuur is het uitvoeren van w erkzaam heden in opdracht van een bij de gem eente in 

dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie m et w instoogm erk, m iddels het tegen 

betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, w aarop door de opdrachtgever 

m ede gestuurd w ordt.  

De reden voor de keuze van deze definitie is uitgewerkt in hoofdstuk 3.  

 

Sinds 2008 is er in Barendrecht bij de raad veel aandacht gekom en voor externe 

inhuur. Binnen de gem eente hebben zich vanaf 2008 ook een aantal ontwikkelingen 

voorgedaan die van belang zijn voor de externe inhuur. De rekenkam er heeft er 

daarom  voor gekozen om  dit onderzoek voornam elijk te richten op  de periode vanaf 

2008. H ierbij zijn recente ontwikkelingen zo veel m ogelijk in het onderzoek verwerkt.  

 

Bij een deel van dit onderzoek is gebruik gem aakt van een casusselectie. H ierbij zijn 30 

inhuurprocessen van verschillende afdelingen geselecteerd. H et gaat hierbij om  

inhuurprocessen die zijn afgerond in 2008/2009. M eer over de cassusselectie is te 

vinden in hoofdstuk 5 en in de onderzoeksverantwoording (bijlage 1).  

1-4� bestu u rlijke en am btelijke verantw oordelijkheid  

In de onderzoeksperiode was de heer M .J. Schreurs als wethouder verantwoordelijk 

voor de portefeuille financiën en personeel en organisatie. In de periode 2010-2014 is 

de heer B . N ootenboom  als wethouder belast m et de portefeuille financiën en 

organisatie en dienstverlening. Op  am btelijk niveau zijn er verschillende 

budgethouders die elk verantwoordelijk zijn voor de inhuur in hun eigen team  of 

afdeling. In 2008 is daarnaast de werkgroep  inhuur tot stand gekom en. 

 

In de werkgroep  inhuur zitten de volgende personen: de directeur bedrijfsvoering en 

dienstverlening, een concerncontroller, een personeelsadviseur, een m edewerker van 

de afdeling financiën en een m edewerker van de afdeling inkoop . De werkgroep  is 

ontstaan om  te zorgen dat er m eer inzicht in de kosten van inhuur kom t. De 

werkgroep  kom t één keer per zes weken bijeen. N aast de werkgroep  is in Barendrecht 

m et ingang van januari 2010 een stuurgroep  externe inhuur geïnstalleerd, waarin de 
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portefeuillehouder P& O, de directeur bedrijfsvoering en de senior adviseurs van 

Financiën en P& O participeren 

1-5� leesw ijzer 

Dit rapport begint m et een hoofdstuk over de om vang van de externe inhuur in de 

gem eente Barendrecht in vergelijking tot andere gem eenten. Vervolgens worden de 

vier afzonderlijke deelvragen elk in een hoofdstuk beantwoord. Bij de beantwoording 

van deelvraag 3, in hoofdstuk 5, is gebruik gem aakt van gegevens die volgden uit de 

casusselectie. In hoofdstuk 3 t/m  6 worden de norm en die in dat hoofdstuk worden 

gebruikt steeds aan het begin van het hoofdstuk weergegeven. Elke paragraaf binnen 

deze hoofdstukken begint m et de conclusie van die paragraaf, waarna de 

onderbouwing is weergegeven. Om  de conclusies duidelijk te scheiden van de 

onderzoeksbevindingen, zijn deze telkens cursief gem aakt.  
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2�om vang van inhu u r en form atie 

2-1� inleid ing 

In dit hoofdstuk wordt eerst de om vang van de externe inhuur in Barendrecht 

weergegeven op  basis van de definitie die de rekenkam er in dit onderzoek hanteert. 

Daarna volgt een toelichting op  de form atieom vang en de relatie tussen externe 

inhuur en de form atieom vang. T en slotte wordt een vergelijking m et andere 

gem eenten gepresenteerd. 

2-2� om vang ex terne inhu u r Barendrecht 

T abel 2-1 geeft een overzicht van de kosten die zijn gem oeid m et externe inhuur in de 

jaren 2006-2009. Deze kosten zijn gebaseerd op  de definitie voor externe inhuur die de 

rekenkam er in dit onderzoek hanteert, dit wil zeggen volgens de definitie van het rijk 

en aldus inclusief advieskosten en zonder inbesteding�. Een uiteenzetting over de 

definitie volgt in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 wordt de aard en om vang van de 

externe inhuur nader gespecificeerd. 
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2-3� form atieom vang 

Voor de gem eente Barendrecht was in het verleden de form atieom vang van het 

am btelijke apparaat gefixeerd waarbij werd uitgegaan van een bevolkingsgroei naar 

circa 37.500 inwoners. Inm iddels gaat de bevolkingsom vang richting 50.000 inwoners. 

Dit kom t doordat er in de afgelopen twee decennia een grote bevolkingsgroei is 

geweest, waarbij het inwonersaantal m eer dan verdubbeld is door onderm eer de bouw 

van nieuwe wijken in de VIN EX  locatie C arnisselande. H et gevolg van de aanwas van 

inwoners was dat Barendrecht uitgroeide van een dorp  naar een kleine stad en het 

bevindt zich nog steeds in een transitiefase. 

 

Over het algem een heeft de form atieom vang van een am btelijke organisatie een vaste 

verhouding tot het inwonersaantal van een gem eente. In 2004 besloot de 

gem eenteraad om  de norm  voor personeelskosten vast te zetten op  basis van 
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kengetallen van het inwonersaantal op  dat m om ent  . T en aanzien van de 

form atieom vang van het am btelijke apparaat was er naast de genoem de fixatie nog 

een ontwikkeling gaande. Vanaf 2006 is nam elijk het zogeheten 

organisatieontwikkelingstraject ‘Van G roei naar Bloei’ van start gegaan. In dit kader 

werd een reorganisatie gehouden die structuur- en cultuurwijzigingen voor de 

am btelijke organisatie behelsde. In 2007 werden de eerste stappen gezet voor de 

inrichting van een vraaggeoriënteerde organisatie. G edurende 2008 werden de 

voorgenom en m aatregelen ten aanzien van de herinrichting van de organisatie verder 

geïm plem enteerd. Z o kende Barendrecht vóór de herinrichting van de organisatie een 

sectorenm odel m et elf afdelingen en afdelingshoofden. In het nieuwe 

organisatiem odel zijn er sinds 1 januari 2009 twee directeuren en vijf 

afdelingshoofden m et team m anagers. 

 

Voor een gem eente als Barendrecht, m et tussen de 40.000 en 60.000 inwoners ligt de 

norm atieve form atie volgens het bureau Berenschot op  7 fulltim e-equivalenten (fte) 

per 1.000 inwoners. In tabel 2-2 staat de form atieom vang afgezet tegen de norm atieve 

form atie verm eld. 
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 Bron: afdeling P& O, gem eente Barendrecht 

 

T abel 2-2 laat een groeiende afwijking in het aantal fte zien sinds het fixeren van de 

form atieom vang van het am btelijke apparaat. A fgezet tegen het norm atieve kengetal 

zit Barendrecht qua aantal form atieplaatsen onder het landelijk gem iddelde. 

 

Op  basis van de werkelijke form atieom vang kunnen aan de hand van tabel 2-3 de 

loonkosten per jaar worden getoond. 
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 Bron: afdeling P& O, gem eente Barendrecht 

2-4� om vang ex terne inhu u r in relatie tot form atieom vang 

Er is een zekere relatie te leggen tussen de om vang van externe inhuur en de 

form atieom vang van het am btelijke apparaat. A fgezet tegen het norm atieve kengetal 

zat de am btelijke organisatie van Barendrecht form atief gezien gem iddeld lager m et 

6,2 fte per 1.000 inwoners eind 2008. T egen de achtergrond van de herinrichting van 

de organisatie in 2008 waren er veel vacatures ontstaan door uitstroom  van 

m edewerkers. Parallel hieraan kam pte Barendrecht m et problem en om  de 

openstaande vacatures opgevuld te krijgen. Daarnaast werd bewust gekozen voor het 

tijdelijk inhuren van externe deskundigheid op  voornam elijk m anagem entposities 

m et het oog op  de organisatie-veranderingen. 

2-5� vergelijking m et andere gem eenten 

Om  een indicatie te geven van de verhouding tussen de om vang van externe inhuur in 

relatie tot de loonkosten (en daarm ee ook de form atieom vang) bij andere gem eenten, 

heeft de rekenkam er gebruik gem aakt van een onderzoek waarbij deze kosten voor 

2008 in kaart zijn gebracht.% T abel 2-4 laat een selectie uit het totaal-overzicht van het 

onderzoek zien. Om  de vergelijking m et de gem eente Barendrecht te m aken, worden 

hierbij de gegevens van een aantal gem eenten m et een bevolkingsom vang van tussen 

de 30.000-60.000 inwoners gepresenteerd. Daarnaast zijn ter vergelijking ook de 

gegevens opgenom en van de vier grote steden. De gegevens m et betrekking tot 

Barendrecht heeft de rekenkam er (vet gedrukt) ingevoegd om dat deze gem eente niet 

onderzocht werd in het betreffende onderzoek. De kosten van inhuur om vatten ook 

advieskosten. 
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B ron: RT L onderzoek' 

 
U it tabel 2-4 blijkt dat gem eenten m et een vergelijkbare bevolkingsom vang en 

loonsom  van het am btelijke apparaat als Barendrecht beduidend lagere kosten voor 

externe inhuur hebben. Dit is duidelijk te zien aan het hoge percentage inhuur 

uitgedrukt op  de loonkosten. A fgezet tegen gem eenten m et een lager als een hoger 

inwonersaantal blijft het percentage inhuur van Barendrecht hoog. Dit geldt ook in 

vergelijking m et de vier grote steden. 

 

A ls er gekeken wordt naar de kosten van inhuur uitgedrukt per inwoner laat tabel 2-4 

zien dat Barendrecht weliswaar hoog zit, m aar bij 3 van de 4 grote steden zijn de 

kosten echter nog hoger. Dit geeft echter naar onze m ening een vertekend beeld 

om dat een gem eente een bepaalde personele capaciteit nodig heeft om  een totaal 

pakket van de werkzaam heden uit te kunnen voeren. De benodigde personele 

capaciteit bestaat dan uit de vaste form atie en eventuele inhuur van externe 

deskundigheid. Om  een m eer genuanceerde en com pleter beeld te krijgen, hebben we 

de totaalsom  van loonkosten en kosten van inhuur uitgedrukt per inwoner 

opgenom en in de laatste kolom  van tabel 2-4. T egen de achtergrond van wat we 

eerder hebben gem eld over de om vang van externe inhuur en de form atieom vang is 

het opvallend dat Barendrecht in de laatste kolom  tot een van de laagste behoort. 
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3�beleid  en definitie inhu u r 

3-1� inleid ing 

In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Is er een beleid 

opgesteld m et adequate regels voor de inhuur van externe deskundigheid en wordt er 

een adequate definitie van externe inhuur gehanteerd? De norm en en de criteria die 

de rekenkam er bij de beantwoording van de vraag hanteert zijn opgenom en in tabel 3-

1. De gehanteerde norm  voor het beleid heeft betrekking op  de m ate waarin het beleid 

adequate regels voor inhuur bevat, ofwel of de voorwaarden op  papier staan om  te 

zorgen dat inhuur zo doelm atig en doeltreffend m ogelijk plaatsvindt. De andere norm  

die gehanteerd wordt heeft betrekking op  de m ate waarin er een adequate definitie is. 

Deze definitie zou niet strijdig m oeten zijn m et het beleid (regels hierin, doelen etc) en 

zou een vergelijking m et andere gem eenten m ogelijk m oeten m aken. 
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In dit hoofdstuk wordt eerst het beleid m et betrekking tot externe deskundigheid 

beschreven en beoordeeld aan de hand van de norm en. Vervolgens wordt de definitie 

van externe inhuur om schreven en beoordeeld. 

3-2� beleid  inhu u r van ex terne deskund igheid  

De rekenkam er heeft gekozen om  het inhuurbeleid te beschrijven en te beoordelen in 

drie delen: vòòr 2008, 2008-2009 en vanaf 2010. De reden hiervoor is dat er vòòr 2008 

slechts beperkt aandacht was voor externe inhuur. In 2008 is die aandacht ontstaan, 

nadat de om vang van de inhuur groot bleek te zijn. N aar aanleiding daarvan zijn er in 
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2008 en 2009 nieuwe m aatregelen ingegaan. In 2010 gaat een nieuw inhuurbeleid in, 

dit wordt apart beschreven en beoordeeld. 

3-2-1� inhu u rbeleid  voor 2008 

Vòòr 2008 w as er in Barendrecht geen integraal beleid op inhuur. W el w as een inkoop- en 

aanbestedingsbeleid en w as er een regeling budgethouderschap. In het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid is w el aangegeven dat alleen m ag w orden ingehuurd w anneer dit binnen 

de com pensabele apparaatskosten past. Er zijn geen verdere restricties aangegeven. U it het 

beleid w ordt w el duidelijk w ie de beslissende bevoegdheid heeft om  in te huren (budgethouder). 

D oor het ontbreken van regels voor w anneer ingehuurd m ag w orden, kon de budgethouder zelf 

bepalen w anneer er w erd ingehuurd. In het beleid zijn voor elke processtap van het 

inhuurproces regels opgenom en. 

 

Vòòr 2008 was er in Barendrecht weinig aandacht voor de inhuur van externe 

deskundigheid. Er was geen sam enhangend beleid opgesteld dat specifiek ging over 

inhuur. W el is er in 2005 een inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld.) H et inkoop- 

en aanbestedingsbeleid geldt ook voor inhuur van externe deskundigheid. H ierbij valt 

externe inhuur onder de inkoop /aanbesteding van diensten.�&  

 

Vòòr 2008 viel inhuur onder de zogenaam de com pensabele apparaatskosten. Dit zijn 

kosten waartussen geschoven m ag worden door budgethouders. Z o m ocht er 

geschoven worden m et budget tussen bijvoorbeeld het budget voor personeel, voor 

inhuur en voor studies. In de regeling budgethouderschap  van 1 januari 2006 is 

vastgelegd wie m ag beslissen over de com pensabele apparaatskosten, ofwel wie 

m ocht beslissen over inhuur.��  
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In het genoem de beleid van vòòr 2008 is niet aangegeven wanneer er ingehuurd 

m ocht worden. Er zijn geen regels of richtlijnen opgesteld die het m ogelijk m aken 

voor budgethouders om  een goede en eenduidige afweging te m aken tussen het 

inhuren en het laten uitvoeren door eigen personeel. 

 

In het beleid is wel aangegeven wie de beslissende bevoegdheid heeft. In de regeling 

budgethouderschap  is nam elijk aangegeven wie er verantwoordelijk zijn voor de 

com pensabele apparaatskosten (waaronder inhuur) op  de verschillende niveaus. Z o 

was een afdelingshoofd verantwoordelijk voor het gehele afdelingsbudget. Daarboven 

was een sectordirecteur verantwoordelijk voor de com pensabele apparaatskosten 

binnen zijn sector (de sectordirecteur kon m et com pensabele apparaatskosten 

schuiven tussen de verschillende afdelingen). De gem eentesecretaris was 

m asterbudgethouder en verantwoordelijk voor alle com pensabele apparaatskosten 

binnen de gem eente (de gem eentesecretaris kon hierm ee ook schuiven tussen de 

verschillende sectoren). 

 

Er zijn een aantal stappen te onderscheiden in het inhuurproces, nadat is besloten om  

in te huren. De rekenkam er hanteert hierbij als stappen��: 

�� form ulering van de opdracht (welke eisen worden gesteld, wanneer m oet de 

opdracht afgerond zijn etc.) 

�� inkoop /aanbesteding (proces om  te kiezen wie wordt ingehuurd) 

�� opdrachtverlening/sluiten overeenkom st 

�� m onitoring en evaluatie 

�� dossiervorm ing (vindt plaats gedurende het gehele p roces)�� 

 

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2005 zijn regels opgesteld ten aanzien van het 

inhuurproces. In het beleid zijn de globale p rocedures rond inkoop  en aanbesteding 

weergegeven. H ierbij is het p roces van inkoop  en aanbesteding per stap  weergegeven, 

waarbij is aangegeven welke activiteiten er achtereenvolgens m oesten plaatsvinden, 

welke input en output bij de activiteit horen (bijvoorbeeld ontvangen offertes) en 

welke organisatie-eenheid hierbij betrokken m oest worden. Een beperking van het 

inkoop- en aanbestedingsbeleid is dat er geen specifiek gedeelte is voor inhuur van 

extern personeel, terwijl de genoem de p rocedures niet in het geheel toepasbaar zijn 

op  inhuur. In de p rocedure voor inkoop  is nu bijvoorbeeld opgenom en dat er een 

bestelform ulier m oet worden ingevuld, dit is voor inhuur van extern personeel niet 

logisch. Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

niet is toegespitst op  inhuur is dat in het p roces niet is opgenom en dat 

werkzaam heden vooraf m oeten worden vastgelegd en dat er wel is opgenom en dat 

orders gecontroleerd m oeten worden, terwijl dit nauwelijks toepasbaar is op  inhuur 

van een persoon. 
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opdrachtform ulering 

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2005 zijn eisen gesteld ten aanzien van de 

opdrachtform ulering. In de procedure voor aanbestedingen is aangegeven dat er een 

p rogram m a van eisen m oet worden opgesteld, welke m oet voldoen aan de eraan te 

stellen eisen. Deze te stellen eisen zijn niet nader toegelicht. 

 

inkoop/aanbesteding 

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2005 zijn regels opgenom en ten aanzien van 

inkoop  en aanbesteding. Z o is opgenom en wat er onder inkoop  valt (alles onder de  

� 20.000) en wat er onder aanbesteding valt (boven de � 20.000). Daarnaast zijn de 

regels opgenom en die gelden voor de verschillende vorm en van aanbesteding. Z o 

m oest bij een bedrag tussen de € 20.000 en € 50.000 voor diensten m eervoudig 

onderhands aanbesteed worden, waarbij m inim aal 3 offertes m oesten worden 

aangevraagd. Boven een bepaald bedrag gelden Europese aanbestedingsregels��. 

Daarnaast is opgenom en dat offertes beoordeeld worden m iddels een scoreform ulier 

door m inim aal 2 onafhankelijke beoordelaars. 
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opdrachtverlening/sluiten overeenkom st 

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgenom en dat er een contract wordt 

opgesteld en getekend welke is voorzien van een einddatum , er zijn dus regels voor de 

opdrachtverlening. 
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m onitoring en evaluatie 

In het inkoop- en aanbestedingbeleid zijn regels opgenom en over m onitoring en 

evaluatie. Z o m oet er toezicht worden gehouden/gecontroleerd worden op  juistheid, 

tijdigheid en kwaliteitslevering bij de uitvoering. Ook m oet de juistheid van de factuur 

worden gecontroleerd en m oet de voortgang worden gerapporteerd aan het 

sectorhoofd.  

 

dossiervorm ing 

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is een aparte paragraaf opgenom en m et daarin 

de eisen die worden gesteld aan dossiervorm ing. H ierin is een lijst opgenom en m et 

alle item s die in het dossier van een aanbesteding m oeten worden opgenom en. 

Voorbeelden hiervan worden genoem d in hoofdstuk 5.  

3-2-2� inhu u rbeleid  2008-2009 

In 2008-2009 ontbrak het nog steeds aan een integraal beleid op inhuur, m aar er is w el een 

nieuw  inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld en er zijn strengere spelregels voor inhuur 

gekom en. Hierbij m oest inhuur vanaf 1 juli 2008 vooraf w orden goedgekeurd door het 

direcieteam  en het college. Er zijn geen regels bijgekom en over w anneer er m ag w orden 

ingehuurd.  

 

In het concernplan 2008 is aandacht besteed aan de inhuur van externe 

deskundigheid. H ierbij is in het concernplan aangegeven dat de afdelingshoofden de 

opdracht hebben gekregen kritisch te kijken naar hun budgetten voor externe inhuur 

en de inzet van uitzendkrachten zo veel m ogelijk te beperken. In 2008 is er tevens een 

belangrijke verandering in de spelregels voor inhuur opgetreden. Vanaf 1 juli 2008 is 

de m aatregel ingesteld dat iedere nieuwe inhuur vooraf m oet worden voorgelegd aan 

het directieteam  (DT ) en het college.�� H iertoe m oet een beslisform ulier aan het 

DT /college worden gezonden, waarop  gegevens over de inhuur staan. H ierm ee is de 

beslissende bevoegdheid voor inhuur niet m eer helem aal in handen van de 

budgethouder, zoals eerder het geval was. 

 

In 2009 is er een ‘p restatie indicator’ opgesteld voor externe inhuur. Deze luidde dat de 

kosten 20%  lager zouden m oeten kom en te liggen dan in 2008.�  In 2009 is daarnaast 

de werkgroep  externe inhuur ingesteld. Deze werkgroep  heeft een definitie voor 

externe inhuur opgesteld. Onder externe inhuur wordt daarin verstaan: 

�� de inhuur van individuele m edew erkers, 

�� die in en voor de gem eentelijke organisatie w erken, 

�� aangestuurd w orden door de am btelijke organisatie en 

�� w aarvan de kosten w orden geboekt op ecl 30010 tot en m et 30014. 

�� aanbesteed w erk, w aarvoor de gem eenteraad in de regel een apart budget beschikbaar heeft 

gesteld, en advies vallen niet onder deze definitie. 

De definitie is door de werkgroep  inhuur opgesteld en wordt gehanteerd voor de 

rapportages over inhuur die binnen de gem eente worden opgesteld. 

 

Eind 2009 is er tevens een nieuw inkoop- een aanbestedingsbeleid opgesteld.�% Dit 

betreft een actualisatie van het beleid uit 2005 en is in grote lijnen gelijk gebleven. Een 
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verandering is bijvoorbeeld dat er nu altijd drie offertes m oeten worden aangevraagd 

bij m eervoudige onderhandse aanbesteding, terwijl dit er in het beleid van 2005 boven 

de � 20.000 vijf waren. De regels voor dossiervorm ing zijn daarnaast in 2009 

gespecificeerd per vorm  van aanbesteding, waar dit eerst voor elke vorm  gelijk was. 

Verder is het schem a m et de aanbestedingsprocedure niet m eer verm eld in 2009. 

Opvallend is dat er in zowel het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2005 als dat van 2009 

gem eld staat dat er in dat jaar een contractbeheerform ule ingericht wordt, waarbij een 

kopie van elk contract naar de afdeling inkoop  m oet worden gestuurd. 

3-2-3� inhu u rbeleid  vanaf 2010 

In 2009 is een kadernotitie externe inhuur opgesteld, w elke in 2010 in w erking is getreden. In 

dit beleid zijn regels opgenom en die aangeven w anneer er ingehuurd m ag w orden en w ie de 

beslissende bevoegdheid heeft. D eze regels zijn echter financieel van aard, een inhoudelijk 

afw egingskader ontbreekt. D e regels voor het inhuurproces zijn niet volledig opgenom en in de 

kadernotitie. D eze zijn w el te vinden in het inkoop- en aanbestedingsbeleid, m aar dit is niet 

overal goed toegesneden op inhuur.  

 

Er is een kadernotitie externe inhuur opgesteld, welke in 2010 in werking zou m oeten 

treden�'. In de kadernotitie staat de verlaging van het budget voor externe inhuur 

centraal. Op 11 novem ber 2009 heeft de gem eenteraad het budget voor externe inhuur 

vanaf 2010 verlaagd naar € 2,5 m iljoen.�) De raad heeft er wel in toegestem d dat het 

college m ag com penseren tussen inhuur- en loonkostenbudgetten. H ierbij is er een 

totaalbudget voor inhuur en loonkosten afgesproken van € 19.350.000. Bij 

overschrijding van de € 2,5 m iljoen of € 19.350.000 m oet het college dit aan de raad 

m elden. Daarnaast m ag alleen het college schuiven tussen loonkosten en inhuur, het 

m anagem ent is hiertoe niet gem achtigd. N aast een budget voor inhuur is er een 

m axim um  uurtarief van externe inhuur ingesteld van ��150. Bij overschrijding van dit 

uurtarief is goedkeuring van het college nodig en m oet het college dit aan de raad 

m elden. 

�

In de kadernotitie is tevens een nieuwe definitie van inhuur opgenom en, die enigszins 

afwijkt van de definitie van de werkgroep  (zoals verm eld in paragraaf 3-2-2): 

�� Inhuur van individuele externe m edew erkers, die geen dienstverband hebben bij onze 

gem eente; 

�� D ie in en voor de gem eentelijke organisatie w erken; 

�� A angestuurd w orden door de am btelijke organisatie in die zin dat het m anagem ent de regie 

voert, opdrachten kan geven en invloed kan uitoefenen op de w ijze w aarop de taken w orden 

uitgevoerd; 

�� W aarvan de kosten w orden geboekt op ecl 30001 (budget reguliere inhuur), ecl 30010 

(budget onderuitputting loonkosten), ecl 30011 (budget overige geldstrom en) en ecl 30012 

(budget inhuur projecten); 

�� U itgezonderd detachering vanuit overheidsorganisaties.�& 

Voor advieskosten en aanbesteed werk zijn aparte doelbudgetten beschikbaar en 

zodoende vallen ze niet onder het begrip  externe inhuur. 
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In de kadernotitie zijn vier dekkingssoorten voor inhuur benoem d: 

�� Reguliere externe inhuur 

H iervoor wordt jaarlijks een budget opgenom en in de begroting. 

�� Onderuitputting loonkosten 

�� Inhuur p rojecten (grondbedrijf) 

Een vastgesteld deel van de grondexploitaties (waar de p rojecten grotendeels 

uit bestaan) m ag gebruikt worden om  de overhead te dekken. De begrote 

inhuurkosten m oeten wel zijn geoorm erkt en opgenom en in de begroting. 

�� Overige geldstrom en (bijvoorbeeld subsidies) 

Externe inhuur m ag in Barendrecht ook gefinancierd worden uit de door de 

rijsksoverheid of andere organisaties geoorm erkte financiering voor 

specifieke taken. De extra budgetten hebben geen invloed op  het afgesproken 

plafondbedrag. Dit betekent dat de inhuur die gefinancierd wordt m et extra 

budget wel binnen het afgesproken plafondbedrag m oet blijven, tenzij de raad 

anders beslist. 

 

In de kadernotitie 2010 is een taakstellend kader gegeven voor wanneer er m ag 

worden ingehuurd. Z o zijn de financiële kaders hiervoor aangescherp t. H ierbij zijn er 

plafondbedragen vastgesteld per dekkingssoort en worden deze nog vastgesteld per 

afdeling. De gem aakte kosten hiertoe worden opgeteld bij de overige kosten voor 

externe inhuur. Ook zijn voorwaarden gesteld voor het gebruik van bepaalde 

budgetten. Daarnaast is aangegeven dat voorafgaand aan de inhuur van een externe 

de noodzaak m oet worden getoetst en alternatieven m oeten worden gezocht. Er is 

echter geen inhoudelijk kader gegeven aan de hand waarvan de afweging kan worden 

gem aakt. 

 

In de kadernotitie is tevens aangegeven wie er bevoegd is om  in te huren. In 2009 

waren afdelingsm anagers niet bevoegd in te huren zonder toestem m ing van het DT  

en het college. Vanaf 2010 krijgen afdelingsm anagers en team m anagers een beperkte 

bevoegdheid om  in te huren. Dit m ogen zij alleen doen binnen het reguliere 

inhuurbudget voor hun afdeling (reguliere externe inhuur). A fdelingsm anagers en 

team m anagers m ogen dus niet, zoals vòòr 2008, zelfstandig beslissen over inhuur als 

de kosten gefinancierd worden uit andere budgetten, zoals bij onderuitputting van de 

loonkosten. 

 

In de kadernotitie zijn de verschillende p rocedurestappen bij inhuur weergegeven. 

H ierbij zijn echter niet bij elke p rocesstap   die genoem d is in paragraaf 3-2-1 

(form ulering van de opdracht, inkoop /aanbesteding, opdrachtverlening/sluiten 

overeenkom st, m onitoring en evaluatie en dossiervorm ing) kaders gegeven. Z o wordt 

uit de kadernotitie niet duidelijk wat er op  operationeel niveau m oet gebeuren bij 

externe inhuur. H ierbij kan gedacht worden aan het aantal offertes dat m oet worden 

aangevraagd, de stukken die benodigd zijn voor de dossiervorm ing etc. Deze zaken 

staan wel in het inkoop- en aanbestedingsbeleid, m aar dit beleid is niet overal even 

duidelijk toegesneden op  inhuur. T evens ontbreekt in de kadernotitie een verwijzing 

naar het inkoop- een aanbestedingsbeleid. 
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N aast deze beleidsstukken is er een concept p rocesbeschrijving indiensttreding 

inhuurkracht gem aakt. H ierin wordt aandacht besteed aan het p roces richting 

inhuren. In de beschrijving is vooral aandacht voor de organisationele zaken die 

m oeten gebeuren bij het indiensttreden van een inhuurkracht (pc-account aanm aken, 

foto m aken etc.). T evens is er enige aandacht voor het inleveren van een 

aanvraagform ulier en de controle hierop  door P& O, Financiën en Inkoop  (o.a. op  

inkoopprocedure) en voor het bewaren en registreren van het contract. De 

inhoudelijke kant (opdrachtform ulering, m onitoring, evaluatie) is in de 

p rocesbeschrijving niet belicht. 

3-3� definitie van inhu u r 

D e rekenkam er hanteert in dit onderzoek de rijksdefinitie voor externe inhuur. Hierbij w orden 

advieskosten w el m eegerekend in tegenstelling tot de definitie die de gem eente Barendrecht 

hanteert. 

 

De rekenkam er heeft gekozen om  de definitie van de rijksoverheid�� voor externe 

inhuur te hanteren.�� De rijksdefinitie, geform uleerd op  gem eentelijk niveau, luidt als 

volgt:  

Externe inhuur is het uitvoeren van w erkzaam heden in opdracht van een bij de gem eente in 

dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie m et w instoogm erk, m iddels het tegen 

betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, w aarop door de opdrachtgever 

m ede gestuurd w ordt. 

 

De reden voor de keuze voor de rijksdefinitie is dat een ruim ere definitie, inclusief 

advieskosten, m eer gangbaar is.�� H ierdoor worden de kosten voor externe inhuur 

beter vergelijkbaar m et de kosten in andere gem eenten (zoals in tabel 2-4 is gedaan). 

Daarnaast is specifiek voor de definitie van de rijksoverheid gekozen om dat deze 

aansluit bij de rijksnorm . De gem eente Barendrecht heeft aangegeven voornem ens te 

zijn de rijksnorm  voor externe inhuur van 13%  van de totale personele kosten na te 

streven��. Dit plafondbedrag wordt gehanteerd voor de externe inhuur volgens de 

definitie van Barendrecht, dus exclusief advieskosten. 

 

De rijksdefinitie, de toelichting daarop  uit de rijksbegrotingsvoorschriften en de 

definitie van Barendrecht geven aanleiding tot een toelichting van vier factoren 

rondom  externe inhuur, om dat hierop  interpretatieverschillen kunnen bestaan. Dit 

zijn inbesteding, uitbesteding, wettelijke verplichting en m ede aansturing door de 

opdrachtgever. H ierbij wil de rekenkam er het m ogelijk verschil in interpretatie in de 

gehanteerde definitie door Barendrecht en de rijksdefinitie inzichtelijk m aken en 

toelichten. 
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�� Inbesteding  

Volgens de rijksdefinitie wordt inhuur van andere overheidsorganisaties en overige 

organisaties zonder winstoogm erk niet m eegerekend als externe inhuur. In de 

rijksbegrotingsvoorschriften wordt dit als inbesteding aangeduid. De rekenkam er laat 

inbesteding dan ook buiten de berekening van externe inhuur. De rekenkam er vindt 

echter wel dat deze kosten inzichtelijk m oeten zijn voor de raad. De kosten zijn 

politiek-bestuurlijk belangrijk en de raad kan op  deze kosten sturen. Inbesteding is net 

als externe inhuur een keuze en kost de gem eente geld. Daarnaast is het zo dat als de 

gem eente Barendrecht veel inbesteedt, een gedeelte van de kennis die nodig is in de 

organisatie buiten de organisatie kom t te liggen. 

 

In Barendrecht is, volgens de nieuwe definitie, detachering vanuit 

overheidsorganisaties geen onderdeel van de externe inhuur. M et het oog hierop  is het 

echter volgens de rekenkam er noodzakelijk om  het registratiesysteem  zodanig in te 

richten dat inzicht in de kosten die gem oeid zijn m et inhuur van andere 

overheidsorganisaties en overige organisaties zonder winstoogm erk m ogelijk is.��   

 

�� U itbesteding 

U itbesteding valt buiten de rijksdefinitie. In de rijksbegrotingsvoorschriften 2009 is 

aangegeven dat het verschil is dat er bij uitbesteding een product wordt opgeleverd en 

de opdrachtgever niet stuurt op  de wijze waarop  het p roduct tot stand kom t. Dit 

aspect kom t overeen m et de definitie die de gem eente Barendrecht (nog steeds) 

hanteert. De rekenkam er hanteert in dit onderzoek ook deze werkwijze. De 

rekenkam er is echter van m ening dat deze kosten ook inzichtelijk m oeten worden 

gem aakt om dat ze politiek-bestuurlijk relevant zijn. Sturing en beheersing van deze 

kosten blijft van belang.  

 

�� W ettelijke verplichting 

K osten die betrekking hebben op  inhuur op  grond van een wettelijke verplichting, 

zoals verm eld in de rijksbegrotingsvoorschriften, worden op  grond van de 

rijksdefinitie niet beschouwd als externe inhuur kosten. De rekenkam er past deze 

werkwijze toe in de berekening van externe inhuur. H et is niet duidelijk of kosten die 

voortvloeien uit wettelijke verplichtingen onder de nieuwe definitie van externe 

inhuur van de gem eente Barendrecht vallen. Bij wettelijke verplichtingen gaat het om  

taken waarvoor in de wetgeving is opgenom en dat hiervoor een externe partij m oet 

worden ingehuurd. H ierbij kan gedacht worden aan de inzet van deurwaarders en de 

jaarrekeningcontrole door de externe accountant e.d. 

 

�� M ede aansturing door opdrachtgever 

In de rijksdefinitie is opgenom en dat een elem ent van inhuur is dat er door de 

opdrachtgever m ede op  gestuurd wordt.  In de definitie van Barendrecht is dit ook 

opgenom en, hierin is echter opgenom en dat het m anagem ent de regie voert, 

opdrachten kan geven en invloed kan uitoefenen op  de wijze waarop  taken worden 

uitgevoerd. De rekenkam er is van m ening dat dit laatste niet noodzakelijk is. Bij 

advies- en onderzoekswerkzaam heden, die zelfstandig worden uitgevoerd door 

externen, is er nam elijk geen sprake van uitoefening van invloed op  de wijze waarop  

taken worden uitgevoerd. Er kan echter wel m ede gestuurd worden door de 

opdrachtgever in de zin van opdrachtform ulering, het opstellen van een program m a 
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van eisen, tussentijdse bijsturingsm om enten etc. De rekenkam er is daarom  van 

m ening dat advies- en onderzoekswerkzaam heden, die zelfstandig zijn uitgevoerd 

door externen wel onder de rijksdefinitie externe inhuur vallen (bijvoorbeeld een 

operational audit uitgevoerd door een externe adviseur). 

 

Voor het onderzoek betekent dit dat de rekenkam er een ruim ere definitie van externe 

inhuur hanteert dan de gem eente Barendrecht. H et verschil zit in de onderzoeks- en 

advieskosten die volgens de rekenkam er wel onder de rijksdefinitie vallen. Deze 

kosten vallen buiten de definitie van de gem eente Barendrecht.  
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4�aard  en om vang inhu u r 

4-1� inleid ing 

In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: W at is de aard en 

om vang van de inhuur in Barendrecht en worden de uitgaven hiervan op  adequate 

wijze verantwoord in het financiële adm inistratiesysteem ? De norm en en de criteria 

die de rekenkam er bij de beantwoording van de vraag hanteert zijn opgenom en in 

tabel 4-1.  
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In het onderzoek hebben we geprobeerd de definitie en de onderliggende 

voorschriften (rijksbegrotingsvoorschriften 2009), zoals uiteengezet in hoofdstuk 3, 

zoveel m ogelijk te volgen. In de p raktijk is dit echter niet altijd geheel m ogelijk 

gebleken om dat in Barendrecht op  een andere m anier wordt geregistreerd. Z o kan de 

categorie ‘advieskosten’ die Barendrecht hanteert andere zaken bevatten dan die 

binnen de rijksdefinitie van inhuur passen. T evens staat in de 

rijksbegrotingsvoorschriften dat inhuur op  grond van een wettelijke verplichting niet 

wordt m eegerekend. H et is voor de rekenkam er niet m ogelijk gebleken om  de kosten 

die hierm ee sam enhangen uit de aangeleverde gegevens te filteren. 

4-2� om vang van ex terne inhu u r 

In tabel 4-2 is een overzicht opgenom en van de kosten die zijn gem aakt ten behoeve 

van de inhuur van externen in de periode 2006-2009. In kolom  (A ) ‘externe inhuur 

Barendrecht’ staan de uitgaven verm eld volgens de definitie zoals gehanteerd door de 

gem eente Barendrecht. In kolom  (B ) ‘advieskosten’ zijn de kosten van onderzoeks- en 

adviesopdrachten opgenom en. De bedragen bestaan uit een op telsom  van ecl 33201 

(advieskosten) en ecl 34082 (onderzoeks- advies- en toetsingskosten). Een 

uiteenzetting over de ‘advieskosten’ volgt in paragraaf 4-3. In kolom  (C ) ‘inbesteding’ 

staan de bedragen die zijn gem oeid m et de zogenaam de inbesteding. Z oals eerder 

verm eld in paragraaf 3-3 houdt dit in dat inhuur van andere overheidsorganisaties en 

overige organisaties zonder winstoogm erk niet worden m eegerekend door de 
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rekenkam er op  grond van de rijksdefinitie. H ier kunnen ook bedragen inzitten die zijn 

geboekt op  de categorie ‘advieskosten’ zoals aangeleverd door de gem eente 

Barendrecht. De laatste kolom  (D) geeft het totale bedrag aan externe inhuur weer 

volgens de definitie die door de rekenkam er wordt toegepast en is als volgt berekend: 

(A )+(B )-(C )=(D). 
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U it tabel 4-2 blijkt dat de uitgaven betreffende externe inhuur in de periode 2006-2008 

flink zijn toegenom en. In 2009 is er sp rake van een afnam e door de extra genom en 

beheersm aatregelen, m aar de kosten blijven aan de hoge kant. W el heeft het 

m anagem ent in 2009 het aantal inhuurkrachten teruggedrongen van circa 90 naar 

circa 40. 

 

T abel 4-3 toont de verdeling van de totale kosten aan externe inhuur in de volgende, 

door Barendrecht, onderscheiden categorieën:  

�� U itzendkrachten: tijdelijke arbeidskrachten voor extra werkzaam heden (piek) of ter 

vervanging van vacatures, ziekte, zwangerschapsverlof die worden ingezet voor 

ondersteunende (adm inistratieve) werkzaam heden. 

�� Interim -m anagem ent: m anagers ter vervanging van vacatures, ziekte of anderszins. 

�� Beleidsopdrachten: beleidsm atige advisering ten behoeve van nieuw beleid of 

verandering van bestaand beleid. 

�� Projectm anagem ent: m anagem ent ten behoeve van tijdelijke, specifieke p rojecten 

(projectleiders). 

�� Onderzoeks- en adviesopdrachten: advisering en onderzoek ten behoeve van 

specifieke onderzoeksopdrachten. 
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4-3� registratie van ex terne inhu u r 

D e rekenkam er stelt vast dat de uitgaven ten behoeve van externe inhuur niet altijd juist en 

consistent zijn ingevoerd in het financiële adm inistratiesysteem  door vervuiling van de 

bestanden. 

 

In het financiële adm inistratiesysteem  staan de uitgaven voor externe inhuur volgens 

de definitie van de gem eente Barendrecht geboekt op  de ecl 30010 t/m  30014. Z oals 

eerder aangegeven vallen de advieskosten en het aanbesteed werk hier niet onder, 

om dat hiervoor aparte doelbudgetten beschikbaar zijn gesteld. Om  de totale kosten 

aan externe inhuur te berekenen volgens de definitie die toegepast is door de 

rekenkam er, zijn op  verzoek van de rekenkam er de advieskosten uit het financiële 

adm inistratiesysteem  apart aangeleverd. De advieskosten, zoals gehanteerd door 

Barendrecht, zijn sam engesteld uit de ecl 33201 (advieskosten), ecl 34081 

(accountantskosten) en ecl 34082 (onderzoeks- advies- en toetsingskosten).�%  

Voor onze berekening zijn de uitgaven die zijn geboekt op  ecl 34081 

(accountantskosten) buiten beschouwing gelaten om dat ze voortvloeien uit een 

wettelijke verplichting (jaarrekeningcontrole). T en aanzien van de overige twee ecl’s is 

het niet m ogelijk gebleken om  de uitgaven die betrekking hebben op  wettelijke 

verplichtingen eruit te filteren. Voor onze berekening hebben we derhalve de totale 

bedragen die zijn geboekt op  ecl 33201 (advieskosten) en ecl 34802 (onderzoeks-advies- 

en toetsingskosten) m eegenom en, voor zover m ogelijk zijn de bedragen wel 

gecorrigeerd voor inbesteding. 

 

T eneinde m eer inzicht te verkrijgen in de aard van de externe inhuur zijn de totale 

kosten in tabel 4-3 onderverdeeld in categorieën. H ieruit blijkt dat er ook een categorie 

‘rest’ is opgenom en in de uitgaven ten behoeve van externe inhuur. Voor 2008 zijn 

hier kosten geboekt ten behoeve van zaken zoals een lunch, diner en het gebruik van 

een taxi. Voor 2007 staat hier zelfs een negatief bedrag vanwege een tegenboeking of 
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een credit factuur ten aanzien van de gem eente Barendrecht. In 2006 zijn diverse 

kosten op  de categorie ‘rest’ geboekt, waaronder een bezoek aan een theatercafé.  

 

De uitgaven voor externe inhuur zijn niet altijd juist en consistent geregistreerd in het 

financiële adm inistratiesysteem . Dit betekent dat vóór 2009 facturen ten onrechte zijn 

geboekt op  het externe inhuurbudget. Er is sprake van vervuiling van de bestanden. In 

2009 is overigens de categorie ‘rest’ m et betrekking tot de externe inhuur uit het 

financiële adm inistratiesysteem  verwijderd. 
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5�w ijze van inhu u r  

5-1� inleid ing 

In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: vindt de inhuur op  

goede wijze plaats? 

 

De norm en die gehanteerd worden bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag 

worden eerst toegelicht. Vervolgens volgt een paragraaf over de casusselectie. Daarna 

volgen een beschrijving en beoordeling van de externe inhuur per norm . De 

beoordeling ten aanzien van de onderzoeks- en advieskosten kom t aan de orde in 

paragraaf 5-5. 

5-2� norm en 

Om  de effectiviteit van inhuur te borgen en te zorgen dat budgetten niet worden 

overschreden zijn verschillende beheersm aatregelen nodig in de adm inistratieve 

organisatie. Z o m oet er een goede opdracht worden geform uleerd, m oet tussentijds 

worden gem onitord en m oet een adequaat dossier worden aangelegd. De norm en en 

criteria die worden gebruikt om  de onderzoeksvraag te beantwoorden hebben 

betrekking op  de benodigde beheersm aatregelen voor inhuur. De norm en en criteria 

zijn ontleend aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gem eente Barendrecht, 

afspraken over inhuur van externen in de gem eente Barendrecht en eerder onderzoek 

naar externe inhuur. De norm en en criteria zijn opgenom en in tabel 5-1. 
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Voor de advieskosten is de norm  over toestem m ing vragen aan B  en W  niet getoetst, 

om dat dit niet in het beleid is opgenom en. T evens is de norm  over m onitoring niet 

getoetst, aangezien het hier in het algem een over een zeer korte periode van inhuur 

gaat. 

5-3� casu sselectie 

De rekenkam er heeft voor het onderzoek casussen geselecteerd uit de volgende 

categorieën: 

�� beleidsopdrachten 

�� projectm anagem ent 

�� onderzoeks- en adviesopdrachten 

  



 

 

45 balan s in  d e form atie 

Zowel voor het jaar 2008 als voor 2009 hebben we uit het bestand m et 

beleidsopdrachten en p rojectm anagem ent 10 cases geselecteerd. Daarnaast hebben 

we voor beide jaren 5 cases geselecteerd uit de onderzoeks- en adviesopdrachten. De 

bevindingen betreffende de causselectie uit de onderzoeks- en adviesopdrachten 

staan separaat opgenom en in paragraaf 5-4 om dat deze niet aan alle norm en conform  

tabel 5-1 hoeven te voldoen en niet binnen de Barendrechtse definitie van inhuur 

vallen. U it interim opdrachten en uitzendkrachten zijn geen cases geselecteerd. 

 

Voor de beleids- en adviesopdrachten is eerst een selectie van leveranciers gem aakt, 

waarbinnen vervolgens cases zijn geselecteerd. Bij de selectie is gekozen voor een 

spreiding in het totaalbedrag dat inhuurkrachten kosten. Er zijn inhuurkrachten 

geselecteerd die op  een hoog bedrag uitkwam en (ten opzichte van de rest), m aar ook 

inhuurkrachten waarvan de totale kosten gem iddeld of laag waren. Voor de selectie in 

2009 is daarnaast gekozen voor een spreiding in uurtarief en in verschil tussen 

prognosebedrag en realisatie. Bij de selectie van de advieskosten is gekozen voor een 

spreiding van cases in bedrag en over de algem ene dienst en het grondbedrijf. M et de 

keuze voor sp reiding van cases hebben we geprobeerd een zo representatief m ogelijk 

beeld te kunnen schetsen van alle inhuurprocessen in Barendrecht. 
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5-4� bevind ingen casu sselectie beleidsopdrachten en projectm anagem ent 

Voor het beschrijven van de bevindingen per norm , zijn gegevens gebruikt die 

beschikbaar waren per casus, zoals contracten. A anvullend is gebruik gem aakt van 

interviews m et team m anagers en afdelingshoofden. 

5-4-1� dossiervorm ing 

D e dossiervorm ing van de externe inhuur is niet adequaat, de dossiers van de geselecteerde 

ingehuurde personen voldoen geen van allen aan de vereisten uit het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid. Bij vier van de tw intig cases van beleidsopdrachten en 

projectm anagem ent zijn geen gegevens aangetroffen in de organisatie. Bij de overige 16 

dossiers ontbreken in vier gevallen de contracten. Bij de afdeling inkoop w aren van slechts een 

aantal dossiers of gedeelten van dossiers kopieën aanw ezig. 

 

Om  inhuur van externen goed te kunnen m onitoren en inzichtelijk te m aken voor 

nieuwe budgethouders en andere belanghebbenden in de organisatie is het nodig om  

een goed dossier van de inhuur bij te houden. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid 

van Barendrecht zijn verschillende regels opgenom en voor dossiervorm ing. In het 

beleid uit 2005 is dit één set aan regels, in het beleid van 2009 zijn er verschillende 

regels voor verschillende vorm en van aanbesteden. Z o m oeten oa. worden bewaard: 

�� program m a van eisen; 

�� ontvangen offertes; 

�� prestatie gegevens tijdens uitvoering (voor evaluatiegesprek of verlening contract); 

�� overeenkom st inclusief alle bijlagen. 

 

In figuur 5-1 is weergegeven hoe de dossiervorm ing van de cases is. H ierbij is per jaar 

aangegeven bij hoeveel cases er gegevens zijn aangetroffen, bij hoeveel hiervan een 

contract is aangetroffen en bij hoeveel cases het dossier volledig is. 

Van de 10 cases van 2008 zijn er bij 3 helem aal geen gegevens aangetroffen (geen 

dossier etc.). Voor 2009 geldt dit voor 1 van de 9 cases. Voor de m eeste overige cases 

geldt dat er wel een contract/overeenkom st aanwezig is bij de gem eente Barendrecht, 

in 2008 is dit bij 6 van de 7 andere cases het geval en in 2009 bij 6 van de 9. Bij geen 

van de cases is het dossier volledig com pleet. Z o zijn stukken als een p rogram m a van 

eisen, ontvangen offertes en p restatiegegevens over de uitvoering niet in dossiers 

opgenom en. W el zijn er verlengingsbrieven en form ulieren aangetroffen en zijn som s 
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indienst form ulieren�) in het dossier opgenom en. De uitdienst form ulieren ontbreken 

in alle dossiers. M ede door het ontbreken van enkele contractverlengingen is het 

hierdoor niet duidelijk wanneer (en of) de inhuurperiode is afgelopen. G een van de 

aangetroffen dossiers is geheel com pleet. 

 

De aangetroffen stukken waren niet allem aal aanwezig bij de afdeling inkoop , een 

deel van de docum enten lag bij de verschillende individuele afdelingen. Van een 

aantal inhuurkrachten zijn er helem aal geen gegevens te vinden bij inkoop  (en zoals 

in figuur 5-1 is weergegeven, was er bij een aantal hiervan ook in de rest van de 

organisatie niets te vinden). Er is daardoor geen afdeling binnen de gem eente 

Barendrecht die een volledig overzicht heeft van de inhuur en waar alle dossiers 

vindbaar zijn. Dit overzicht m et een onderliggende centrale registratie is wel van 

belang om  m onitoring en controle m ogelijk te m aken, zodat sturing en beheersing van 

de externe inhuur m ogelijk wordt. H ierm ee kunnen m ogelijke risico’s worden 

afgedekt zoals bijvoorbeeld het betalen van een factuur waarbij de p restatielevering 

niet kan worden vastgesteld aan de hand van een contract. 
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5-4-2� toestem m ing B  en W  

Bij een aantal geselecteerde cases w as het nodig om  toestem m ing van het college te vragen voor 

de inhuur. D it is bij geen van de cases gebeurd w anneer het ging om  een nieuw  contract. W el 

heeft het college zeker tw ee contractverlengingen besproken. D e beslisform ulieren die m oeten 

w orden ingevuld bij een nieuw e inhuur, zijn slechts bij één inhuurkracht aangetroffen. Het 

betrof daarbij een verlenging. 

 

Vanaf 1 juli 2008 zou voor elke inhuur vooraf toestem m ing m oeten worden gevraagd 

aan het DT  en aan het college. H iervoor is een beslisform ulier ontworpen, waarop  

gegevens over de inhuur worden ingevuld. H et DT  en het college kunnen op  basis van 

die inform atie een beslissing nem en over de inhuur. Of dit ook m oet bij 

contractverlenging is niet duidelijk. Bij navraag bij een lid van de werkgroep  inhuur 

blijkt dat verlengingen ook eerst langs het DT  m oeten, m aar niet noodzakelijkerwijs 

langs het college. Om  na te gaan of beslissingen over inhuur en waar m ogelijk 

contractverlengingen naar het college zijn gezonden is gekeken naar de 

collegenotulen van 2008 en 2009. De rekenkam er heeft ook gekeken naar notulen van 

het DT . 

 

  

�)�4�����������������������������H������"��������������������"�����������������������������!������"��������������������������
���������"��!��

����������������"����������

�����������"��!���
������������



 

 

48 balan s in  d e form atie 

De geselecteerde inhuurkrachten van 2008 zijn, in de gevallen waar dit bekend is, vòòr 

1 juli 2008 ingehuurd. Deze inhuur hoefde dus niet te worden voorgelegd. Voor de 

geselecteerde inhuurkrachten uit 2009 is in de m eeste gevallen onduidelijk vanaf 

wanneer ze zijn ingehuurd (door ontbrekende contracten). Er zijn drie inhuurkrachten 

waarbij het college zeker had m oeten worden geïnform eerd (contract aangegaan na 1 

juli 2008). Daarnaast is het waarschijnlijk dat bij een aantal inhuurkrachten sprake is 

van een verlenging. H et college hoefde daar niet over te worden geïnform eerd. 

 

Op  basis van de collegenotulen wordt duidelijk dat van de selectie uit 2009 bij geen 

van de inhuurkrachten het aangaan van een nieuw contract is besproken. W el is bij 

twee van de geselecteerde inhuurkrachten een contractverlenging in het college 

besproken. De beslisform ulieren van de inhuurkrachten heeft de rekenkam er slechts 

in één geval gezien, het betrof hier een verlenging. De rekenkam er heeft wel gevraagd 

naar beslisform ulieren van de andere geselecteerde inhuurkrachten, m aar deze heeft 

de rekenkam er niet ontvangen. U it de DT -notulen is niet af te leiden of toestem m ing 

is gegeven voor inhuur van de selectie van de rekenkam er. Dit kom t om dat in de 

notulen alleen m et nam en wordt gewerkt waar het gaat om  verlengingen. Verder 

wordt alleen verwezen naar het organisatieonderdeel waarvoor wordt ingehuurd 

(bijvoorbeeld voor volkshuisvesting). T evens wordt in de DT -notulen toestem m ing 

gegeven voor inhuur zoals weergegeven in het m eegeleverde overzicht, deze 

overzichten zijn niet bij de notulen bijgevoegd. In de notulen is geen enkele keer m et 

naam  verwezen naar door de rekenkam er geselecteerde inhuurkrachten. 

 

Overigens heeft de rekenkam er in de collegenotulen wel een aantal besluiten 

aangetroffen betreffende inhuur van m ensen buiten de selectie. In de DT -notulen zijn 

veel m om enten gevonden waarop  toestem m ing is gevraagd voor de inhuur van 

m edewerkers. 

5-4-3� prijs-kw aliteitverhou d ing 

D e rekenkam er kan niet vaststellen of in Barendrecht bij inhuur w ordt aangestuurd op de 

m eest gunstige prijs-kw aliteitverhouding. Er zijn w el tw ee raam overeenkom sten, m aar het 

gebruik hiervan is niet vast te stellen. D e m eeste inhuur vindt plaats bij leveranciers w aar geen 

raam overeenkom st m ee is. Hierbij is niet vast te stellen of er m eerdere leveranciers (offertes 

van leveranciers) vergeleken zijn. 

 

Inhuur voor een bepaald doel kan vaak worden gedaan via verschillende leveranciers. 

Bij de keuze voor een leverancier/persoon wil m en natuurlijk de beste p rijs-

kwaliteitverhouding realiseren. Raam overeenkom sten kunnen hier een bijdrage aan 

leveren. Een raam overeenkom st is vaak vooral bedoeld om  een p rijsafspraak te m aken 

m et een andere partij, zodat gedurende de loop tijd daar goedkoper kan worden 

ingehuurd. 
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In de periode vóór 2010 was er in Barendrecht een raam overeenkom st voor inhuur 

m et twee partijen. Er waren geen raam overeenkom sten per segm ent afzonderlijk 

(bijvoorbeeld afzonderlijk voor beleidsopdrachten). In 2010 is het college van plan 

m eer raam contracten af te sluiten in BA R -verband (Barendrecht, A lbrandswaard, 

R idderkerk).��  

 

A lleen de inhuurkrachten, die van de leveranciers waarm ee een raam contract was 

afkwam en, kunnen binnen een raam overeenkom st vallen. In tabel 5-2 is te zien welk 

percentage van de inhuur per categorie bij deze partijen was ingehuurd. 
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In de tabel is te zien dat er in 2008 in totaal bij 12,5%  van het inhuurbedrag gebruik is 

gem aakt van één van de partijen waar een raam contract m ee is. In 2009 was dit 

gedaald naar 11,6% . Opvallend is dat in 2008 vooral van de partijen gebruik werd 

gem aakt voor beleidsopdrachten en p rojectm anagem ent, terwijl dit in 2009 vooral bij 

interim  en uitzendkrachten het geval was. Bij onze selectie was er in 2008 bij twee 

cases sprake van inhuur bij een leverancier waarm ee een raam contract was 

afgesloten. In 2009 was dit bij 1 case het geval. De rekenkam er heeft echter niet 

kunnen vaststellen of er daadwerkelijk gebruik is gem aakt van het raam contract (bij 

de tariefstelling). 

 

Een andere m anier om  een goede p rijs-kwaliteitverhouding te bereiken is het 

vergelijken van verschillende leveranciers/inhuurkrachten. H iertoe m oeten m eerdere 

offertes worden aangevraagd, waarop  deze vergeleken kunnen worden. Volgens het 

inkoop- en aanbestedingsbeleid zouden er bij opdrachten boven de � 20.000 per 

leverancier m eerdere offertes m oeten worden aangevraagd, behalve wanneer de 
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inhuur binnen een raam contract plaatsvindt. Voor inhuur m oeten alleen m eerdere 

offertes worden aangevraagd wanneer het gaat om  de inhuur van een inhuurkracht 

boven de � 20.000. Er hoeft niet per leverancier te worden aanbesteed. 

 

H et is lastig vast te stellen bij hoeveel van de geselecteerde inhuur het nodig was om  

m eerdere offertes aan te vragen. Dit kom t om dat bij een aantal inhuurkrachten het 

contract een aantal keer is verlengd. Verlenging kan dan worden gezien als nieuwe 

inkoop , wanneer dit vooraf niet was voorzien. H et totaalbedrag voor inhuur uit het 

initiële contract is niet altijd terug te vinden. Bij een aantal cases is het op  basis van 

het eerste contract zeer waarschijnlijk dat het nodig was geweest om  m eerdere 

offertes aan te vragen. G een van de cases kwam  boven de Europese 

aanbestedingsnorm . Budgethouders hebben in interviews wel aangegeven over het 

algem een m eerdere offertes aan te vragen. Dit kan variëren van 2 tot 3 offertes tot het 

uitzetten richting alle hen bekende leveranciers.�� De rekenkam er heeft bij geen van 

de cases offertes aangetroffen. H ierdoor is niet vast te stellen of er bij de geselecteerde 

cases daadwerkelijk m eerdere offertes zijn aangevraagd om dat er geen offertes zijn 

aangetroffen. 

5-4-4� opdrachtform u lering 

D e opdrachtform ulering voor externe inhuur is niet adequaat. In veel gevallen is niet vastgelegd 

w aarom  er gekozen is om  in te huren. Tevens is niet altijd vastgelegd w elke w erkzaam heden de 

inhuurkracht m oet uitvoeren w elk doel de inhuurkracht m oet bereiken. W anneer er w el een 

doel is vastgesteld, is dit in geen van de gevallen specifiek, m eetbaar en tijdgebonden. Tevens 

zijn er in 2008 vooraf geen budgetten vastgesteld per inhuurkracht. In 2009 is w el een 

prognose per inhuurkracht gem aakt, m aar deze is niet aangepast naar aanleiding van de 

afgesloten contracten. 

 

Iedere inhuur vindt plaats m et een bepaalde reden. Dit kan bijvoorbeeld zijn om dat er 

een vacature is of om dat er een bepaald specialism e nodig is. Om  goed te kunnen 

bepalen waarom  er m eer wordt ingehuurd dan was begroot of de inhuur juist onder 

begroting blijft is het van belang deze redenen te registreren. Z o is het gem akkelijker 

een analyse te m aken of inhuur wordt veroorzaakt door veel vacatureruim te, door 

ontbrekende specialism en in de organisatie, door een te kleine form atie of om  andere 

redenen. In de dossiers per inhuurkracht is bij de grote m eerderheid van de 

geselecteerde cases niet duidelijk gem aakt waarom  iem and is ingehuurd. In zowel 

2008 als 2009 is slechts bij twee van de tien cases gem eld dat inhuur heeft 

plaatsgevonden door vacatureruim te. 

 

N aast een reden om  in te huren, heeft inhuur ook een bepaald doel. De reden kan 

bijvoorbeeld zijn dat er een project m oet worden afgerond, dat er advies nodig is 

betreffende een project of gebeurtenis of dat er een lopende caseload (bijvoorbeeld 

van cliënten van de sociale dienst) m oet worden weggewerkt. H et doel om  in te huren 

wordt vaak opgenom en in de vorm  van een aantal werkzaam heden die de ingehuurde 

kracht m oet uitvoeren. In 2008 is bij drie van de tien cases een lijst m et werk-

zaam heden aangetroffen, in 2009 was dit bij vier cases het geval. Deze doelen zijn niet 

specifiek, m eetbaar en tijdgebonden geform uleerd. H ierdoor is het niet m ogelijk om  

achteraf vast te kunnen stellen of m et de inhuur het gewenste doel is bereikt. 
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Om  te weten te kom en of de begroting niet wordt overschreden is het van belang voor 

elk onderdeel een budget te m aken. Vervolgens kan de uitputting van de budgetten 

worden gem onitord. In 2008 waren er geen begrote budgetten per inhuurkracht 

vastgelegd. In 2009 is er wel een prognose per inhuurkracht gem aakt. Deze p rognose is 

bij de m eeste inhuurkrachten niet aangepast naar aanleiding van het afgesloten 

contract. In zowel 2008 als 2009 is uit de aanwezige contracten wel af te leiden wat het 

budget was. In de m eeste contracten/verlengingen staat nam elijk wel iets over het 

aantal dagen/uren per week die iem and (ongeveer) zal gaan werken, voor welke 

periode en hoeveel het uurloon is. H ieruit is het m ogelijk een budget te berekenen. De 

rekenkam er is echter van m ening dat dit budget door de gem eente zou m oeten zijn 

berekend, om  bewaking van de kosten m ogelijk te m aken. Slechts bij één contract is 

bij de verlenging aangegeven hoeveel dit extra zou kosten. 

 

In 2010 is de gem eente Barendrecht van plan een verplichtingenadm inistratie in te 

voeren, waarbij wel een begroot budget per inhuurkracht wordt opgenom en. 
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5-4-5� inhu u r of eigen u itvoering 

D e rekenkam er heeft niet kunnen vaststellen of er een bew uste afw eging is gem aakt tussen 

inhuur en eigen personeel, aangezien hierover niets is vastgelegd in dossiers. 

 

U itvoering door eigen personeel is veelal goedkoper dan inhuren. Daarnaast zorgt de 

uitvoering door eigen personeel ervoor dat de expertise langer binnen de eigen 

organisatie blijft. Er kunnen echter goede redenen zijn om  in te huren. H et is hierbij 

echter belangrijk om  een bewuste afweging te m aken tussen inhuur en eigen 

personeel. Bij de inhuur in Barendrecht is niet vast te stellen of er een bewuste keuze 

is gem aakt tussen inhuur of uitvoering door eigen personeel, er zijn geen docum enten 

in de dossiers opgenom en op  basis waarvan dit kan worden getoetst. H ierdoor kan ook 

niet worden getoetst of de m otieven om  te kiezen voor inhuur een rol hebben 

gespeeld bij de opdracht. 

5-4-6� m onitoring 

D e rekenkam er heeft niet kunnen vaststellen of er tussentijds voldoende w ordt gem onitord op 

inhuur. Er is niet vastgelegd of er inhoudelijk en financieel gem onitord is. 

 

Door tussentijdse m onitoring kan de opdrachtgever zien of alles naar wens gaat m et 

de ingehuurde partij. Z o kan gem onitord worden of er wordt afgestevend op  het halen 

van de doelen. W anneer dit niet het geval is, kan er som s nog bijgestuurd worden 

zodat de doelen alsnog gehaald worden. Er zijn geen gegevens terug te vinden waaruit 

kan worden opgem aakt of er tijdens de loop tijd van de inhuur m onitoring heeft 
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plaatsgevonden. H ierdoor is niet te zien of er inhoudelijk gem onitord wordt op  de 

uitvoering van de opdracht door de ingehuurde krachten, m aar ook niet of er op  

m eerdere m om enten tijdens de loop tijd van de inhuur wordt gekeken naar de 

uitputting van het budget.  

 

U it de interviews kom t naar voren dat m onitoring verschillend plaatsvindt. 

Budgethouders kunnen tussentijdse voortgangsgesprekken voeren m et de ingehuurde 

persoon of m et het ingehuurde bureau. Ook kan de m onitoring plaatsvinden door 

regelm atig binnen te lopen bij de ingehuurde m edewerker om  te kijken of alles goed 

gaat. W at er gebeurt kan tevens afhangen van de duur van de inhuur en het soort 

werk. Bij korte inhuur en bulkwerk is m onitoring niet altijd gebruikelijk.  

 

M onitoring is niet alleen van belang voor de inhoud, m aar ook voor de financiën. Er 

zou tussentijds gem onitord m oeten worden op  het budget om  zo te voorkom en dat 

het budget onverwacht wordt overschreden. W anneer de uitputting van het budget 

hoger is dan verwacht kan dan nog bijgestuurd worden of extra budget worden 

vrijgem aakt. De uitputting van het budget kan door de budgethouder bijvoorbeeld 

worden gem onitord door overleg m et de financiële adviseur waarbij budgetten en 

uitputting naast elkaar worden gelegd. In hoeverre dit daadwerkelijk gebeurt hangt af 

van de budgethouder.  

5-4-7� resu ltaat 

D e rekenkam er kan niet vaststellen of de doelen van inhuur (voor zover deze er zijn) zijn 

gehaald, hier zijn geen gegevens over. A angezien er geen budgetten per inhuurkracht zijn 

vastgesteld op basis van contracten kan ook niets w orden gezegd over budgetoverschrijding.  

 

N a afloop  van het contract voor inhuur kan worden vastgesteld of het doel van de 

inhuur is behaald en/of de afgesproken werkzaam heden zijn uitgevoerd. Bij veel van 

de geselecteerde cases was er geen doel aanwezig. W aar dit wel aanwezig was is voor 

de rekenkam er niet te bepalen of het doel is behaald, aangezien hierover niets is 

vastgelegd.  

 

N a afloop  van het contract van inhuur kan tevens worden vastgesteld of het budget is 

overschreden. Om dat er geen budget per inhuurkracht was vastgesteld op  basis van 

het contract is in 2008 en 2009 niet goed vast te stellen of het budget is overschreden. 

In 2009 zijn er wel p rognoses gem aakt voor het budget. In totaal is bij de 10 cases 

m inder uitgegeven dan was geprognosticeerd (dit was ook voor het totaal aan 

inhuurkrachten het geval). Bij de helft van de cases was m eer uitgegeven dan de 

p rognose was en bij de helft m inder.  

5-4-8� evaluatie en benu tting 

D e rekenkam er heeft niet kunnen vaststellen of er na afloop van het contract voor inhuur een 

evaluatie heeft plaatsgevonden. 

 

N a afloop  van een contract voor inhuur zou er geëvalueerd m oeten worden. U it een 

evaluatie kunnen leerpunten worden gehaald voor volgende inhuurprocessen, m aar 

ook voor de organisatie in het algem een. In de dossiers zijn geen gegevens terug te 

vinden over de evaluatie van inhuur. H et is niet duidelijk in hoeveel gevallen er na 

afloop  van de inhuurperiode is geëvalueerd. U it de gesprekken m et de budgethouders 

blijkt dat er niet altijd wordt geëvalueerd. Een van de budgethouders gaf aan altijd 



 

 

53 balan s in  d e form atie 

exitgesprekken te voeren. Een andere budgethouder gaf aan dat er geen 

exitgesprekken worden gehouden bij korte inhuur en bij inhuur voor bulkwerk, m aar 

bijvoorbeeld wel bij langdurige inhuur van een projectleider.  

5-5� bevind ingen casu sselectie onderzoeks- en adviesopdrachten 

D e dossiervorm ing is gebrekkig. Het is onduidelijk of er is aangestuurd op de m eest gunstige 

prijs-kw aliteitverhouding om dat de rekenkam er niet heeft kunnen vaststellen of er m eerdere 

offertes zijn aangevraagd. D e rekenkam er kon ook niet vaststellen of de opdrachtform ulering 

adequaat w as, in de aanw ezige docum enten w as dit in ieder geval niet het geval. Tevens heeft 

de rekenkam er niet kunnen vaststellen of na afloop van de w erkzaam heden is geëvalueerd.  

 

Van de 10 cases die de rekenkam er heeft geselecteerd heeft Barendrecht voor 7 

gevallen docum enten aangeleverd. H et betreft hierbij overeenkom sten��. Van één van 

de aangetroffen overeenkom sten ontbreekt de handtekening van de opdrachtgever, in 

casu de gem eente Barendrecht. H ieruit kan de rekenkam er concluderen dat er geen 

kopie in het betreffende dossier zit m et een door beide partijen ondergetekende versie 

van de overeenkom st. Van de 3 gevallen waarvoor de rekenkam er geen stukken ter 

onderbouwing heeft gekregen, betrof één geval een m ondelinge opdrachtverstrekking. 

Dit betekent dat er helem aal geen gegevens zijn aangetroffen, wat de interne controle 

bem oeilijkt. Eén geval waarin geen docum enten zijn aangetroffen bleek een onjuiste 

registratie als advieskosten te betreffen.  

 

N et als bij inhuur voor beleidsopdrachten en p rojectm anagem ent is het voor inhuur 

ten behoeve van advies ook van belang een goede p rijs-kwaliteitverhouding na te 

streven. Dit past ook binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid. H iertoe zouden ten 

m inste m eerdere offertes m oeten zijn aangevraagd voor elke adviesopdracht boven de 

��20.000. In 2008 was dit bij 4 van de 5 cases nodig geweest en in 2009 bij 2 van de 5 

cases. In één geval kan de rekenkam er aan de hand van de docum enten vaststellen 

dat er m eerdere offertes zijn aangevraagd, daar er afwijzingsbrieven zijn aangetroffen. 

Over de andere gevallen kan de rekenkam er niet vaststellen of er m eerdere offertes 

zijn aangevraagd.  

 

Bij geen van de docum enten is een opdrachtform ulering aangetroffen. H ierdoor is niet 

vast te stellen of er bewust is gekozen voor advies van buiten de deur en waar dit 

advies aan zou m oeten bijdragen (doel). Daar er geen doelen en budgetten zijn 

vastgelegd, kan over doelbereiking en budgetoverschijding niets worden gezegd. Om  

te kunnen leren voor de toekom st en om  te kunnen besluiten of een leverancier 

opnieuw wordt aangetrokken om  advies te geven is het van belang om  te evalueren of 

de dienst die geleverd is naar wens is gegaan. De rekenkam er heeft niet kunnen 

vaststellen of dit is gebeurd.  
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6�inform atievoorziening raad  

6-1� inleid ing 

 

In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Op  welke wijze 

verkrijgt de gem eenteraad inform atie over de inhuur en gebeurt dit adequaat? 

De norm en en de criteria die de rekenkam er bij de beantwoording van de vraag 

hanteert zijn opgenom en in tabel 6-1.  
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6-2� frequ entie inform atievoorziening raad  

In juni 2008 heeft de w ethouder toegezegd de gem eenteraad op de hoogte te houden van de 

kosten voor externe inhuur, dit zou 1 keer per kw artaal gebeuren. D e rekenkam er constateert 

dat in 2008 dergelijke overzichten zijn verstrekt, m aar in 2009 niet. O ok w orden deze 

overzichten niet op gelijke w ijze gepresenteerd.  

 

De Barendrechtse gem eenteraad heeft in 2008 en 2009 regelm atig aandacht gehad 

voor de kosten van externe inhuur. Dit gebeurde onder andere bij de bespreking van 

begrotingen, voorjaarsnota’s, bestuursrapportages en jaarrekeningen. Bij de 

behandeling van de 1e bestuursrapportage en de voorjaarsnota 2008 heeft de 

wethouder toegezegd de raad op  de hoogte te houden van de ontwikkeling van de 

kosten voor externe inhuur.�� H et college zou hiertoe kwartaalrapportages sturen.�� 

De rekenkam er constateert dat er rapportages naar de raad zijn gestuurd op  11 

sep tem ber 2008 (m et gegevens per 23 juni en 1 sep tem ber), 17 sep tem ber (m et 

gegevens per 1 sep tem ber die anders werden gepresenteerd dan eerder) en 18 

decem ber 2008. In april 2009 zou een volgend overzicht worden gestuurd, m aar dat is 

niet gebeurd vanwege een presentatie in de com m issie planning en control van 13 m ei 

2009, waarin expliciet zou worden ingegaan op  de externe inhuur voor 2009.  
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T ijdens de raadsvergadering van 7 juli 2009 is een m otie aangenom en waarbij het 

college is opgedragen om  m et de tweede bestuursrapportage een kadervoorstel voor te 

leggen om  de externe inhuur in de periode 2010-2013 verder af te bouwen. Onderdeel 

van dit kadervoorstel zijn alternatieven om  tot het instellen van een nog nader vast te 

stellen tarief voor externe inhuur per dag te kom en. In juli heeft de wethouder in 

plaats van een kwartaalrapportage op  te sturen een brief naar de raad gestuurd� . 

H ierbij liet de wethouder de raad weten het overzicht betreffende externe inhuur 2009 

te koppelen aan het onderzoek naar om buigingen. Vervolgens is in het najaar een 

brief�% (als reactie op  de m otie van 7 juli 2009 en de brief van 31 juli 2009) naar de raad 

gestuurd. H ierin is een overzicht opgenom en m et de geprognosticeerde uitgaven voor 

externe inhuur over 2009. Dit overzicht is niet op  dezelfde wijze gepresenteerd als de 

eerder verstrekte rapportages. In 2009 heeft de raad geen kwartaaloverzichten 

ontvangen zoals eerder afgesproken. W el is de raad op  andere wijzen geïnform eerd 

over het verloop  en de hoogte van de externe inhuurkosten door onderm eer 

schriftelijke beantwoording van raadsvragen. 

6-3� inhou d  verantw oord ing raad  

D e rekenkam er constateert dat de verantw oording aan de raad volledig is gew eest uitgaande 

van de gehanteerde definitie van externe inhuur in Barendrecht. D e rekenkam er kan echter niet 

vaststellen of de verantw oording aan de raad juist is gew eest vanw ege de gebrekkige kw aliteit 

van het registratiesysteem . D aarnaast is de rekenkam er van m ening dat de begrijpelijkheid van 

de overzichten verbeterd kan w orden door een totaalsom  toe te voegen m et een specificatie in 

diverse categorieën. 

 

volledigh eid  veran tw oordin g aan  d e raad    

Zoals eerder aangegeven is de rekenkam er van m ening dat de definitie voor externe 

inhuur zoals toegepast door de gem eente Barendrecht te ‘sm al’ is doordat de 

advieskosten hierbij niet zijn opgenom en. Om  de aard en om vang van de externe 

inhuur volledig weer te geven is hoofdstuk 4 van dit rapport hieraan gewijd. H ierbij 

zijn in tabel 4-2 bedragen opgenom en die zowel zijn gebaseerd op  de definitie zoals 

gehanteerd door de gem eente Barendrecht als de definitie die de rekenkam er heeft 

toegepast. Dit heeft tot gevolg dat de bedragen die het college aan de raad heeft 

verstrekt afwijken van die van de rekenkam er. De rekenkam er constateert dat de 

verantwoording aan de raad volledig is geweest uitgaande van de gehanteerde 

definitie in Barendrecht. 

 

ju isth eid  veran tw oordin g aan  d e raad   

Zoals verm eld in hoofdstuk 4 concludeert de rekenkam er dat het financiële 

adm inistratiesysteem  gebreken vertoont doordat de gegevens niet altijd juist en 

consistent zijn ingevoerd. Daar het registratiesysteem  de input vorm t voor de 

verantwoording kan de rekenkam er niet vaststellen dat de verantwoording aan de 

raad juist is geweest. In 2009 heeft de organisatie een verbeterslag doorgevoerd om  te 

voorkom en dat er onterecht wordt geboekt op  het externe inhuurbudget.  

 

  
� �����������"����
����.����
������������������#��	
��������!�����!�4�#'�&�

�%�����������"����
����.����
������������������%��!�����������!�����!��&$(&�



 

 

57 balan s in  d e form atie 

begrijpelijkh eid  veran tw oordin g aan  d e raad   

In de verantwoording p resenteert het college de kosten van externe inhuur vanuit de 

dekkingsbronnen en geeft ook geen totaalsom  van alleen de externe inhuur. De 

rekenkam er benadert de externe inhuur vanuit een andere invalshoek en heeft de 

om vang van de externe inhuur gespecificeerd in diverse gangbare categorieën (zie 

tabel 4-3). In de periode 2008-2009 heeft het college de om vang van externe inhuur 

niet op  gelijke wijze gepresenteerd aan de raad waardoor dit de vergelijkbaarheid en 

m ede de begrijpelijkheid niet ten goede kwam . 
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bijlage 1� on d erzoeksveran tw oordin g 

algem een  en  p rocedu re 

In het onderzoeksplan 2009 heeft de rekenkam er aangekondigd een onderzoek te 

starten naar externe inhuur. Op  16 sep tem ber 2009 stuurde de rekenkam er de 

onderzoeksopzet ter kennisnam e aan de leden van de gem eenteraad, aan het college 

en de secretaris.  

 

De onderzoeksw erkzaam heden zijn in sep tem ber 2009 begonnen en afgerond in 

februari 2010. H et onderzoek berust op  verzam eling en analyse van gegevens uit 

verschillende bronnen. De voorlopige onderzoeksresultaten zijn opgenom en in de 

conceptnota van bevindingen. Deze is op  29 m aart 2010 voor am btelijk w ederhoor 

voorgelegd aan de directeur bedrijfsvoering en dienstverlening m et het verzoek 

uiterlijk 14 april 2010 een schriftelijke reactie te geven over eventuele feitelijke 

onjuistheden en onvolkom enheden. N a verw erking van de ontvangen reacties is de 

bestuurlijke nota opgesteld. Deze bevat de voornaam ste conclusies en aanbevelingen 

van de rekenkam er. De bestuurlijke nota is, m et de nota van bevindingen als bijlage, 

voor bestuurlijk w ederhoor voorglegd aan het college van B  en W  ter attentie van de 

w ethouder, de heer B . N ootenboom . Dit is gebeurd bij brief van 4 m ei 2010, m et het 

verzoek uiterlijk 27 m ei 2010 te reageren. H et college van B  en W  heeft in eerste 

instantie uitstel hierop  gevraagd voor een reactie tot 1 juni 2010 w aar de rekenkam er 

m ee akkoord is gegaan. Daarna volgde nog een uitstel voor een reactie tot 10 juni 2010. 

De rekenkam er heeft de reactie op  10 juni 2010 ontvangen. 

 

on derzoeksm eth oden  

In het onderzoek zijn verschillende onderzoeksm ethoden gehanteerd. T en eerste zijn 

interview s gehouden bij de verschillende afdelingen van de gem eente Barendrecht en 

m et de verantw oordelijk w ethouder. In bijlage 3 is een overzicht te vinden van 

geïnterview de en geraadpleegde personen. Aanvullend op  de interview s is telefonisch 

en per e-m ail inform atie gevraagd aan de contactpersoon van de rekenkam er voor dit 

onderzoek. 

 

H et rapport van de rekenkam er is voornam elijk gebaseerd op  docum entanalyse. 

H ierbij zijn allereerst algem ene docum enten verzam eld. H et verzam elde m ateriaal 

bestond uit docum enten van uiteenlopende aard, zoals notulen van raads- en 

collegevergaderingen, beleidsnota’s en onderzoeksrapporten. In bijlage 4 is een lijst 

m et gebruikte openbare en direct toegankelijke bronnen te vinden. N aast de m eer 

algem ene bronnen heeft de rekenkam er een selectie gem aakt van inhuurkrachten, 

w aarvan de dossiers zijn bekeken. In de volgende paragraaf is de selectie verder 

toegelicht.  

 

selectie in h u u rkrach ten  

De rekenkam er heeft voor het onderzoek in totaal 30 cases geselecteerd. H iervan zijn 

15 cases geselecteerd uit 2008 en 15 uit 2009 (w aarvan de inhuur w as afgerond voor 
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oktober 2009). Voor beide jaren geldt dat 10 van de 15 cases inhuur betreffen volgens 

de definitie en ecl indeling van de gem eente Barendrecht. 5 van de cases van beide 

jaren betreffen advieskosten. 

 

Selectie inhuur volgens definitie Barendrecht 

Inhuur is volgens de gem eente Barendrecht in te delen in: 

�� Beleidsopdrachten 

�� U itzendkrachten 

�� Interim  

�� Projectm anagem ent 

De rekenkam er heeft alleen cases uit beleidsopdrachten en p rojectm anagem ent 

geselecteerd. De reden hiervoor is dat dit de tw ee m eest om vangrijke groepen zijn. 

Daarnaast zal het bij interim  en uitzendkrachten vaker om  kortere en m inder 

om vangrijke opdrachten gaan.  

 

In tabel 1a is de selectie van inhuurkrachten w eergegeven ten opzichte van het 

bestand van inhuur van vòòr oktober 2009 voor alleen beleidsopdrachten en 

p rojectm anagem ent.�' Voor 2008 zijn deze gegevens niet w eer te geven. H et bestand 

w aarover de rekenkam er beschikt is nam elijk ingedeeld per leverancier en is niet te 

herleiden naar aantal inhuurkrachten en totale om vang van beleidsopdrachten en 

p rojectm angem ent.  
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B ij de selectie van cases had de rekenkam er voor 2008 beschikking over m inder 

gegevens dan voor 2009. In 2008 is alleen gekeken naar de totale kosten per 

leverancier. Op  basis hiervan zijn leveranciers geselecteerd, w aarbinnen w illekeurig 

cases zijn geselecteerd. In 2009 is geselecteerd op  basis van uurtarief, totale realisatie 

en verschil tussen begroting en realisatie. De rekenkam er heeft geprobeerd hier een 

grote variatie in te kiezen. In tabel 1b is een vergelijking te zien van het gem iddeld 

uurtarief en de gem iddelde gerealiseerde kosten tussen het totale bestand en de 

selectie van de rekenkam er. Ook is een vergelijking te zien in verdeling tussen het 

percentage inhuur duurder dan prognose, even duur dan prognose en goedkoper dan 

prognose tussen totaal en selectie.  
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U it tabel 1b is af te leiden dat de selectie van de rekenkam er voor 2009 een redelijk 

goede afspiegeling is van het totaal.  

 

Selectie advieskosten 

Zow el voor 2008 als 2009 heeft de rekenkam er vijf leveranciers geselecteerd uit het 

bestand van advieskosten. H ierbij is gekozen voor een zo groot m ogelijke spreiding in 

om vang en zijn een aantal cases van de algem ene dienst (AD) en het grondbedrijf (G B ) 

gekozen.�) In tabel 1c is te zien hoe de selectie zich verhoudt tot het totale bestand. 
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U it tabel 1c is af te leiden dat de rekenkam er w elisw aar m aar een klein aantal cases 

heeft geselecteerd, m aar hierm ee w el een behoorlijk percentage van de kosten heeft 

afgedekt. Dit betekent w el dat de rekenkam er cases heeft geselecteerd die gem iddeld 

duurder w aren dan de gem iddelde case over het totaal gezien.   
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bijlage 2� n orm en kader 
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bijlage 3� geïn terview de en  geraad pleegde p erson en  

M w . M . van Am elsvoort concerncontroller 

M w . M . Blijenburg team m anager back office 

Dhr. G . B ravenboer directeur bedrijfsvoering en dienstverlening 

Dhr. H . van den Brule hoofd afdeling plan 

M w . S. K laarenbeek afdeling interne dienstverlening, team  advies 

M w . B . Lander team m anager beleidspool en ondersteuning, afdeling 

beleid 

Dhr. C . M erkelbach senior adviseur personeel en organisatie 

Dhr. M . Schreurs w ethouder financiën, personeel en organisatie.  
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bijlage 4� geraadpleegde bron n en  

docu m en ten  gem een te B aren drech t 

�� G em eente Barendrecht, ‘concernplan 2009’. 

�� G em eente Barendrecht, ‘openbare notulen van de vergadering van 

burgem eester en w ethouders’. 

�� G em eente Barendrecht, ‘kadervoorstel aan de raad’, versie februari 2010.  

�� G em eente Barendrecht, ‘inkoop- en aanbestedingsbeleid 2005’.  

�� G em eente Barendrecht, ‘inkoop- en aanbestedingsbeleid 2009’. 

�� G em eente Barendrecht, ‘regeling budgethouderschap ’, 1 januari 2006. 

�� Brief van w ethouder Schreurs aan de raad dd 31 juli 2009, kenm erk U 123895. 

�� Brief van w ethouder Schreurs aan de raad dd 7 oktober 2009, kenm erk 

156452. 

�� Brief inzake kosten van externe inhuur van w ethouder Schreurs aan de 

gem eenteraad, 11 sep tem ber 2008. 

�� N otulen van de vergadering van de com m issie planning en control van 28 

oktober 2009. 

 

 

overige docu m en ten  

�� De pers, ‘T er H orst w il norm  voor inhuur personeel m inisteries’, 11 juni 2009. 

�� Europa decentraal, ‘Factsheet aanbesteden in de p raktijk: 

raam overeenkom sten en EG  ontw ikkelingen’,  4 januari 2005. 

�� G em eente Am sterdam , ‘richtlijn inhuur externen’, 19 decem ber 2007.  

�� G em eente Rotterdam , ‘regels inhuur externen’, januari 2010.  

�� Reform atorisch dagblad, ’U trecht boos over externe adviseur’, 2 sep tem ber 

2009. 

�� Rekenkam er U trecht, ‘Betrokken van buiten. Een onderzoek naar de externe 

inhuur bij de gem eente U trecht’, 2005. 

�� RT L nieuw s onderzoek, novem ber 2009. 

�� T w eede kam er, ‘M eer focus op  externe inhuur’, kam erstuk 2004-2005, 29362, 

nr 21. 
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bijlage 5� lijst van  afkortin gen  

AD   Algem ene Dienst 

B  en W  C ollege van Burgem eester en W ethouders 

DT    DirectieT eam  

ecl   econom ische classificatie 

fte   fulltim e equivalent 

G B    G rondBedrijf 

 

 

 



de rekenkamer
De Gemeenteraad van Barendrecht heeft in 27 oktober 2003

de Rekenkamer Barendrecht ingesteld. Op 2 juni 2009 heeft

de Raad de heer drs. P. Hofstra RO CIA benoemd als

directeur voor een periode van zes jaar.

doel
De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doel-

treffendheid en de rechtmatigheid van het beleid, het

financieel beheer en de organisatie van het gemeente-

bestuur. De rapporten van de rekenkamer zijn een

aanknopingspunt voor het bestuur om rekenschap af

te leggen aan de burgers.

positie
De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan binnen

de gemeente. Haar taken en bevoegdheden staan in

de Gemeentewet en de verordening Rekenkamer

Barendrecht. Zij bepaalt zelf wat en hoe zij onderzoekt en

waarover zij rapporteert.Wel kunnen de raad en het college

van B enW de rekenkamer om een onderzoek verzoeken.

De rekenkamer stuurt hen jaarlijks haar onderzoeksplan

en jaarverslag toe.

onderzoek
Het onderzoeksterrein strekt zich uit over alle organen

(raad, B enW, commissies en burgemeester) en diensten

van de gemeente. Ook kan de rekenkamer onderzoek doen

bij gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan

deelneemt, bij NV’s en BV’s waar de gemeente meer dan

50% van de aandelen in bezit heeft en bij instellingen die

een grote subsidie, lening of garantie van de gemeente

hebben ontvangen. De onderzoeken worden uitgevoerd

door het bureau van de rekenkamer.

publicaties
Het onderzoek resulteert in openbare rapporten die ter

behandeling aan de raad worden aangeboden. Zij bevatten

tevens de reacties van de onderzochte organen en

instellingen op de eerder toegezonden voorlopige

onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen

(wederhoor). Bij kleine onderzoeken of studies met een

beperkte reikwijdte doen we de onderzochte organen of

instellingen en de raad de conclusies in een openbare brief

direct ter kennisname toekomen.Ten slotte publiceert de

rekenkamer op basis van haar onderzoek ook hand-

reikingen en worden medewerkers aangemoedigd om

artikelen te publiceren.
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