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1. 1. 1. 1. INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    

    

    

1.11.11.11.1 AanAanAanAanleidingleidingleidingleiding    

De Rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland heeft, als laatste onderzoek voor 

de raadsperiode 2006-2010, gekozen voor een onderzoek naar inhuur van derden bij de ge-

meente. 

Het inhuren van capaciteit en deskundigheid van buiten de eigen organisatie is al jaren onder-

werp van discussie, zowel op landelijk als lokaal niveau. Inhuur van derden is veelvuldig door 

gemeentelijke rekenkamer(commissie)s in ons land onderzocht; op basis van raadpleging van 

internetsites kan geschat worden dat er in de afgelopen vijf jaar op lokaal niveau ruim 100 rap-

porten over dit onderwerp zijn verschenen. 

De interesse voor inhuur van derden is veelal ingegeven door uiteenlopende vragen: 

� Waarom vindt inhuur van derden plaats? Welke factoren spelen een rol in de afweging tus-

sen wel of niet inhuren van derden? 

� Inhuur van derden is relatief duur. Kan het niet wat minder, waardoor kosten worden be-

spaard? 

� Op welke wijze wordt voorzien in de kosten van inhuur van derden? Ten laste van welke 

begrotingsposten wordt inhuur van derden gebracht? Hoe vindt de financiële administratie 

plaats? 

� Is inhuur incidenteel of structureel? Hoe verhoudt de ontwikkeling van inhuur zich tot de 

ontwikkeling van de vaste formatie? 

� Liggen er procedures vast voor inhuur van derden? Hoe worden derden geselecteerd? Zijn de 

procedures uniform en transparant? 

� Vindt er genoeg sturing plaats van derden? 

� Wordt inhuur achteraf geëvalueerd? 

� In hoeverre zou de Raad betrokken moeten zijn bij besluitvorming over inhuur van derden? 

 

In dit inleidende hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op het begrip inhuur van derden en de 

afbakening van dit begrip zoals die in dit onderzoek wordt gehanteerd (paragraaf 1.2). Vervol-

gens (paragraaf 1.3) wordt de doelstelling van het onderzoek besproken evenals de gehanteer-

de onderzoeksvragen. Paragraaf 1.4 gaat in op de gevolgde werkwijze en paragraaf 1.5 betreft 

de opbouw van dit onderzoeksrapport. 

 

 

1.21.21.21.2 Begripsbepaling en afbakeningBegripsbepaling en afbakeningBegripsbepaling en afbakeningBegripsbepaling en afbakening    

 

Inhuur van derden is een algemene aanduiding voor het inhuren van natuurlijke personen en 

rechtspersonen die ten behoeve van de gemeente uiteenlopende diensten verrichten. Voor dit 

onderzoek is een afbakening van het begrip gewenst. 

 

In dit onderzoek worden onder inhuur van derden alle vormen van inhuur van extern personeel 

verstaan waarbij het ingehuurde personeel onder aansturing van de interne organisatie werk-

zaamheden verricht. Onder extern personeel verstaan we personeel zonder ambtelijk dienstver-

band. Het ad interim vervullen van functies op basis van een –tijdelijk- dienstverband met de 
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gemeente valt dus buiten het hier gehanteerde begrip inhuur van derden. Hetzelfde geldt voor 

werkzaamheden verricht door stagiaires. 

Daarnaast is de aansturing vanuit de interne organisatie van belang. Bij uitbesteden van werk-

zaamheden vindt de aansturing van het personeel in beginsel plaats vanuit de externe organi-

satie waaraan de werkzaamheden zijn uitbesteed. Uitbesteding van werkzaamheden vormt dan 

ook geen onderdeel van dit onderzoek tenzij de aansturing van het externe personeel primair 

vanuit de interne organisatie plaatsvindt. Werkzaamheden die ten behoeve van de gemeente 

worden verricht door (niet-commerciële) externe organisaties op grond van een subsidierelatie 

met de gemeente vallen eveneens buiten het begrip inhuur van derden. Deze afbakeningen zijn 

van belang omdat het onderzoek zich anders ongewild zou verbreden tot vragen met betrek-

king tot de pro’s en contra’s van uitbesteding en van het op afstand plaatsen van gemeentelijke 

taken.  

Een ‘grijs’ gebied wordt gevormd door externe advies- en onderzoeksrapporten. In beginsel 

vallen deze werkzaamheden buiten het onderzoek omdat deze veelal niet onder directe aanstu-

ring van de gemeente worden verricht. Het ‘meedraaien’ binnen de gemeentelijke organisatie 

van een externe adviseur valt echter wel onder de noemer inhuur van derden. 

In de begripsbepaling gaat het uitdrukkelijk om inhuren van personeel. Dat betekent dat inkoop 

van goederen buiten het onderzoek valt. 

 

Buiten het hier gehanteerde begrip inhuur van derden vallen dus: 

� ad interim vervulling van functies via een –tijdelijk- ambtelijk dienstverband; 

� uitbestede werkzaamheden waarbij het externe personeel primair wordt aangestuurd vanuit 

de externe organisatie, waaronder werkzaamheden t.b.v. externe advies- en onderzoeks-

rapporten en werkzaamheden van externe organisaties op grond van subsidierelaties; 

� stagiaires en/of andere onbetaalde krachten; 

� inkoop van goederen; 

Tijdens het onderzoek zal overigens wel aandacht worden besteed aan eventuele grensgevallen. 

De afbakening zoals hier weergegeven heeft daarom het karakter van een werkdefinitie. 

 

Ten aanzien van de aard van de inhuur zal in het onderzoek zoveel mogelijk aan de orde wor-

den gesteld: 

1) of de inhuur tijdelijk/eenmalig of structureel/terugkerend is; 

2) wat de onderliggende overwegingen zijn voor inhuur. Te denken valt aan inhuur ter: 

o overbrugging van de invulling van vacatures 

o inhuur bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof 

o inhuur voor werkzaamheden waarvoor de eigen capaciteit in kwantitatieve of kwali-

tatieve zin ontoereikend is, inclusief inhuur t.b.v. piekwerkzaamheden 

3) welke categorieën personeel het betreft: 

o Uitzendkrachten. Personeel dat via een uitzendbureau wordt geplaatst en waarop de 

CAO uitzendwezen van toepassing is en personeel dat via een zogenoemde payroll-

constructie is gedetacheerd bij de gemeente 

o Interim-management. Personeel dat via een extern bureau of als zelfstandig onder-

nemer wordt ingezet voor het managen van een organisatorische eenheid 



 5 

o Projectmanagement. Personeel dat via een extern bureau of als zelfstandig onder-

nemer wordt ingezet om gedurende een bepaalde periode als projectleider op te tre-

den 

o Specialistische adviseurs. Personeel dat via een gespecialiseerd bureau of als zelf-

standig ondernemer wordt ingezet om onder directe aansturing van de interne orga-

nisatie specialistische klussen (niet zijnde interim-managementopdrachten of pro-

jectmanagementopdrachten) op te pakken 

o Intern aangestuurde vaklieden. Uitvoerend personeel dat via een externe organisatie 

belast is met bepaalde taken maar direct vanuit de interne organisatie worden aan-

gestuurd 

 

 

1.31.31.31.3 DoeDoeDoeDoelstellinglstellinglstellinglstelling, probleemstelling , probleemstelling , probleemstelling , probleemstelling en onderzoeksvragenen onderzoeksvragenen onderzoeksvragenen onderzoeksvragen    

 

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamercommissie allereerst inzicht te geven in de omvang 

van de inhuur van derden en de werkwijze die bij inhuur van derden binnen de gemeente wordt 

gehanteerd. Aansluitend dient het onderzoek te leiden tot aanbevelingen over het instellen van 

beleidskaders rondom inhuur van derden en het vergroten van de transparantie en beheers-

baarheid van inhuur. Als periode van onderzoek worden de boekjaren 2008 en 2009 aangehou-

den.  

 

De probleemstelling kan als volgt worden geformuleerd:  

In welke mate en op welke wijze worden derden door de gemeente Zwartewaterland ingehuurd 

en voldoet deze inhuur aan daaraan te stellen eisen? 

 

Deze probleemstelling wordt in de volgende onderzoeksvragen uiteengelegd. 

1. Beleid:Beleid:Beleid:Beleid: Heeft de gemeente Zwartewaterland beleid geformuleerd ten aanzien van inhuur van 

derden? Zo ja, wat is dat beleid? Zo nee, bestaan er ‘ongeschreven regels’ waar men zich 

aan dient te houden? Door wie wordt de noodzaak tot inhuur vastgesteld en op welke wijze? 

2. Kosten:Kosten:Kosten:Kosten: Bestaat er inzicht in de bedragen die met inhuur van derden zijn gemoeid? Welke 

bedragen zijn hiermee in 2008 en 2009 gemoeid, gespecificeerd naar de genoemde vijf ca-

tegorieën? Hoe zijn de kosten van inhuur gedekt en hoe zijn ze in de gemeentelijke begro-

ting en rekening verwerkt?  

3. Afweging:Afweging:Afweging:Afweging: Op welke wijze wordt er door gemeentelijke afdelingen in de praktijk vorm gege-

ven aan beleid ten aanzien van inhuur van derden of aan ‘ongeschreven regels’? Bij deze 

vraag wordt getracht inzicht te krijgen hoe in geval van inhuur wordt gehandeld: wie initi-

eert, wie beslist, op welke wijze wordt een verzoek gemotiveerd, hoe vindt de afweging 

plaats, wie beslist uiteindelijk en hoe wordt de beslissing vastgelegd? Daarnaast wordt ge-

tracht inzicht te krijgen in de inhoud van de afweging. Welke overwegingen hebben geleid 

tot de beslissing over te gaan tot inhuur van derden? In welke gevallen heeft men afgezien 

van inhuur van derden en waarom? 

4. ProcesProcesProcesProces van inhuur van inhuur van inhuur van inhuur:::: Welke inhuur heeft in 2008 en 2009 daadwerkelijk plaatsgevonden en 

hoe is het proces van inhuur verlopen? Hoe luidt de opdrachtverstrekking? 
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5. Resultaat:Resultaat:Resultaat:Resultaat: Op welke wijze wordt (in concrete gevallen) nagegaan in hoeverre inhuur van der-

den aan de doelstelling heeft beantwoord? Heeft de inschakeling van derden geleid tot de 

beoogde directe resultaten? Hoe vindt de verslaglegging en verantwoording plaats? 

6. Evaluatie:Evaluatie:Evaluatie:Evaluatie: Heeft de gemeente Zwartewaterland het inhuurbeleid periodiek geëvalueerd en zo 

ja wat is er met de resultaten gedaan? Vindt er op afdelingsniveau evaluatie plaats en zo ja 

wat wordt er met de resultaten gedaan? 

 

 

1.41.41.41.4 WerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijze, normenkader, normenkader, normenkader, normenkader    

 

De informatie die nodig is ter beantwoording van bovenstaande vragen wordt verkregen door 

middel van: 

- documenten- en dossieranalyse; 

- interviews binnen het gemeentelijk apparaat. 

In de bijlagen is terug te vinden welke documenten zijn bestudeerd en met welke respondenten 

interviews zijn gehouden. Ook de interviewprotocols (checklists) zijn in de bijlagen opgenomen. 

Er is gekozen voor een afdelingsgewijze aanpak, dat wil zeggen dat informatie primair verza-

meld is op het niveau van de volgende organisatie-onderdelen: 

- Afdeling Maatschappelijke Zaken (MaZa); 

- Afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OO&V); 

- Afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM); 

- Afdeling Openbare Werken (OW); 

- Afdeling Facilitaire en Financiële Dienstverlening (FFD); 

- Griffie. 

Aanvullend is op directie- en gemeentelijk niveau informatie verzameld. 

 

Ter beantwoording van het tweede deel van de probleemstelling (Voldoet de inhuur van derden 

door de gemeente Zwartewaterland aan de daaraan te stellen eisen?) zal gebruik worden ge-

maakt van het onderstaande normenkader1. Dit kader is mede gebaseerd op eerder onderzoek 

naar inhuur van derden bij gemeenten (zie bijlage 7 voor een overzicht). 

 

A. Er is een (beleids)kader ten aanzien van inhuur van derden 

B. Er is inzicht in de omvang van de kosten van inhuur en het totale beslag op de middelen, 

gespecificeerd naar relevante categorieën 

C. Er ligt een expliciete en gedocumenteerde beslissing ten grondslag aan elk geval van inhuur. 

Elke beslissing moet bevatten: 

� doelomschrijving en beoogd resultaat 

� begroting/kostenopzet 

� motivatie en afweging 

� toetsing aan beleid 

� opdrachtverlening 

D. Er is (ex post) inzicht in: 

                                                 
1 Het kader omvat de eerder genoemde zes te onderzoeken aspecten, waarbij voor het aspect “proces” geen afzonderlij-

ke normen zijn geformuleerd; dit aspect keert terug bij alle onder A.-E. genoemde normen. 
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� de bereikte resultaten van de inhuur 

� de uiteindelijke kosten 

E. Er wordt periodiek geëvalueerd op basis van: 

� de kwaliteit/bruikbaarheid van inhuur van derden 

� het proces van inhuur 

� gevolgen voor het gemeentelijk beleid in bredere zin 

 

 

1.51.51.51.5 Opbouw van het rapportOpbouw van het rapportOpbouw van het rapportOpbouw van het rapport    

 

Het verdere rapport bestaat uit drie delen: 

� in hoofdstuk 2 worden de bevindingen gepresenteerd waarbij wordt aangesloten bij de in 

paragraaf 1.3 onderscheiden zes deelaspecten (beleid, kosten, afweging, proces, resultaat, 

evaluatie). Tevens wordt ingegaan op bevindingen uit eerdere interne en externe controle-

werkzaamheden 

� In hoofdstuk 3 worden deze bevindingen afgezet tegen het normenkader 

� Hoofdstuk 4 bevat aanbevelingen ter verbetering 
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2. BEVINDINGEN2. BEVINDINGEN2. BEVINDINGEN2. BEVINDINGEN    

    

    

2.1 Inleiding2.1 Inleiding2.1 Inleiding2.1 Inleiding    

In dit hoofdstuk worden voor de zes onderscheiden deelaspecten de onderzoeksbevindingen 

weergegeven: beleid, kosten, afweging, proces, resultaat en evaluatie (paragrafen 2.2-2.7). In 

paragraaf 2.8 wordt ingegaan op de bevindingen uit eerdere interne en externe controlewerk-

zaamheden. 

    

    

2.2 Beleid2.2 Beleid2.2 Beleid2.2 Beleid    

De volgende vragen staan hier centraal: 

- Heeft de gemeente Zwartewaterland beleid geformuleerd ten aanzien van inhuur van der-

den? 

- Zo ja, wat is dat beleid? Zo nee, bestaan er ‘ongeschreven regels’ waar men zich aan dient te 

houden? 

- Door wie wordt de noodzaak tot inhuur vastgesteld en op welke wijze? 

 

Binnen de gemeente Zwartewaterland is géén gemeentebreed beleid geformuleerd ten aanzien 

van de inhuur van derden. Door de Directeur Bedrijfsvoering is gesteld dat er in de nabije toe-

komst wel een beleidslijn zal worden ontwikkeld ten aanzien van de inhuur van diensten: welke 

capaciteit/expertise dient in de organisatie zelf aanwezig te zijn en welke kan van buiten wor-

den betrokken? Een en ander zal nader worden uitgewerkt in relatie tot de mogelijke en ge-

wenste formatieomvang en de toekomstambities van de gemeente. 

 

Inhoudelijke beslissingen over inhuur van derden worden op dit moment van geval tot geval 

genomen, uitgaande van de staande formatie en zonder beleidsmatige richtlijnen. Wel zijn er 

procesmatige afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een protocolprotocolprotocolprotocol dat m.n. toeziet op de wij-

ze waarop wordt besloten over inhuur van derden en hoe inhuur administratief wordt verwerkt. 

Dit protocol is opgenomen in bijlage 6. Op dat protocol wordt ook nader ingegaan bij 2.3 (kos-

ten) en 2.4 (afweging). Enkele afdelingshoofden gaven aan niet op de hoogte te zijn van het 

bestaan (in geschrifte) van dit protocol maar bleken wel vertrouwd met de inhoud. 

Het protocol voorziet in twee zaken: 

- beslissingsbevoegdheid over inhuur ligt bij het Directieteam (DT); 

- de concrete inhuur loopt via P&O.  

Indien een afdelingshoofd behoefte heeft aan inhuur van derden wordt dit eerst overlegd met 

P&O. Middels een DT-memo (opgebouwd volgens een vast sjabloon) onderbouwt het afdelings-

hoofd de noodzaak tot inhuur. Het DT bekrachtigt de inhuur middels een DT-besluit. Veelal, 

maar niet altijd, voorziet het Bedrijfsbureau het DT van een advies. Uiteindelijk is het het DT dat 

beslist. 

Daarnaast bepaalt het protocol dat de daadwerkelijke inhuur verloopt via P&O. P&O bewaart de 

contracten, draagt zorg voor de betalingen et cetera. Verder zorgt P&O (extracomptabel, via een 

Excel-file) voor een totaaloverzicht van de inhuur van derden in het lopende jaar. 
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Ofschoon dit geen onderdeel uitmaakt van het protocol, bestaan er de volgende ongeschreven ongeschreven ongeschreven ongeschreven 

regregregregelselselsels ten aanzien van de bekostiging van de inhuur van derden: 

- indien inhuur deel uitmaakt van het afdelingsbudget2 of het projectbudget, vindt inhuur 

plaats ten laste van die budgetten; 

- in geval van ziekte en zwangerschap vindt inhuur plaats ten laste van zogenaamde DT-pot. 

In dat geval blijven de salariskosten van de betrokken medewerkers immers drukken op het 

afdelingsbudget en is aanvullende financiële ruimte nodig. Overigens komen de kosten van 

ziekte en zwangerschapsverlof deels voor eigen risico van de gemeente; 

- indien inhuur plaatsvindt ter overbrugging van een vacature, komt de inhuur eveneens ten 

laste van de DT-pot; 

- inhuur van derden voor extra werkzaamheden vindt eveneens ten laste van de DT-pot 

plaats.  

In alle gevallen geldt dat op grond van het protocol het DT beslist over de inhuur. Volgens 

meerdere respondenten is het echter de vraag of dit ook bij projecten altijd gebeurt. 

 

Het initiatief tot inhuur ligt bij afdelingshoofden. Op afdelingsniveau is er geen (aanvullend) 

beleid vastgelegd ten aanzien van inhuur. Wel geven de afdelingshoofden zonder uitzondering 

aan in beginsel “terughoudend” te zijn met inhuur van derden. 

Het college van B&W is zelden betrokken bij beslissingen tot inhuur, waarvoor het mandaat im-

mers ligt bij de directie. Wel komt het voor dat de optie tot inhuur ter sprake komt in overleg 

tussen afdelingshoofden en portefeuillehouders over de realisatie van bepaalde afspraken 

voortvloeiende uit de beleidsprogramma’s (en de jaarlijkse afdelingsplannen), naast andere op-

ties als het doorschuiven van zaken naar een later jaar, genoegen nemen met minder kwaliteit 

of het geheel afzien van een bepaalde prestatie. Ook als de inhuur essentiële functies en/of hele 

grote bedragen en/of zeer lange perioden betreft wordt een en ander wel kortgesloten met het 

college. Beslissingen tot inhuur bij de griffie (anders dan de structurele inhuur van bijvoorbeeld 

notulisten) vormen onderwerp van bespreking in het Presidium; de burgemeester draagt zorgt 

voor parafering. 

De Raad is verder niet betrokken bij concrete beslissingen omtrent inhuur van derden, anders 

dan via het beschikbaar stellen van budget waarin reeds kosten voor inhuur van derden begre-

pen kunnen zijn. 

 

    

2.3 Kosten2.3 Kosten2.3 Kosten2.3 Kosten    

De volgende vragen staan hier centraal: 

- Bestaat er inzicht in de bedragen die met inhuur van derden zijn gemoeid? 

- Welke bedragen zijn hiermee in 2008 en 2009 gemoeid, gespecificeerd naar de onderschei-

den vijf categorieën? 

- Hoe zijn de kosten van inhuur gedekt en hoe zijn ze in de gemeentelijke begroting en reke-

ning verwerkt?  

 

                                                 
2 Waar hier gesproken wordt van afdelingsbudget wordt mede het budget van de griffie/Raad bedoeld. De griffie staat 

“naast” de gemeentelijke organisatie maar volgt wel de administratieve processen van de gemeentelijke organisatie. 
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Er bestaat onvolledig inzicht in de bedragen die met inhuur van derden zijn gemoeid. De vol-

gende informatiebronnen zijn voorhanden: 

- boekingen op grootboekrekeningen; 

- het overzicht van inhuur van derden ten laste van de DT-pot dat per begrotingsjaar (extra-

comptabel) door P&O wordt bijgehouden en tijdens het jaar regelmatig wordt geactuali-

seerd; 

- begrotingen en rekeningen (jaarverantwoordingen). 

 

Uit de boekingen op relevante grootboekrekeningen is het volgende overzicht af te leiden. 

 

Bedragen geboekt op relevante grootboekrekeningen (x € 1000), in 2008 en 2009 

Grootboekrekening Aanduiding 2008 2009 

630100 Personeel van derden 902 509 

630120 DT-pot Personeel van derden 762 1.066 

Subtotaal  1.664 1.575 

634337 Inhuren diensten 443 666 

634344 Uitbestede werkzaamheden 16 76 

634338 Adviezen van derden 794 520 

Totaal  2.917 2.837 

Bron: uitdraaien uit grootboekadministratie gemeente Zwartewaterland 

  

Afgaande op de omschrijving bij de boekingen lijken vrijwel alle boekingen op 630100 Perso-

neel van derden en 630120 DT-pot-Personeel van derden te vallen onder de eerder gegeven 

definitie van inhuur van derden. Tussen de boekingen op 634337 Inhuren diensten, 634344 

Uitbestede werkzaamheden en 644338 Adviezen van derden bevinden zich eveneens gevallen 

die het karakter van inhuur van derden hebben. Zo is de inhuur van de externe projectleiding 

voor de centrale huisvesting in Hasselt geboekt op de rekening 644338 Adviezen van derden. 

Helaas is het –gelet op de summiere omschrijving en het grote aantal boekingen- niet mogelijk 

om binnen de drie genoemde grootboekrekeningen een adequate nadere uitsplitsing in “echte” 

inhuur, uitbestede werkzaamheden en advieswerk te maken. Het in de tabel genoemde subto-

taal geeft dus de ondergrens weer van de bedragen die met inhuur van derden zijn gemoeid. 

 

De grootboekinformatie laat bovendien geen uitsplitsing toe naar verschillende categorieën in-

huur. Daardoor is het ook lastig om – uitgaande van de ter beschikking staande informatie- 

nader in te gaan op de in de paragraaf 1.2 genoemde grensgevallen. Zo is niet altijd goed na te 

gaan hoe de aansturing is geregeld (extern/intern), met name bij detacheringsconstructies. Dat 

betekent dat bovenstaande gegevens omtrent de omvang van inhuur met de nodige voorzich-

tigheid moeten worden geïnterpreteerd.  

 

Het overzicht van inhuur van derden dat op grond van het protocol (extracomptabel) wordt bij-

gehouden door P&O beperkt zich tot de DT-pot. Bovendien is de toelichting ook hier summier. 

Uitsplitsing naar verschillende categorieën inhuur is ook hier niet (direct) mogelijk. Wel is een 

uitsplitsing mogelijk naar de afdelingen die een beroep op de DT-pot doen, en –uitsluitend voor 

2009- naar de achterliggende redenen. 
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Voor 2008 is de volgende informatie beschikbaar. 

 

Overzicht gebruik DT-pot per afdeling (2008, x € 1000) 

Afdeling Dekking uit DT-

pot 

Dekking 

functioneel3 

Bedrijfsbureau 225 - 

Maatschappelijke Zaken 129 381 

Facilitaire en financiële dienstverlening 85 54 

VROM 165 47 

Openbare Werken 10 - 

Openbare Orde & Veiligheid 145 11 

Sector Grondgebied 2 - 

Totaal 760 493 

Bron: jaarverantwoording 2008, gemeente Zwartewaterland  

 

Dat betekent dat de totale inhuur voor 2008, voor zover extracomptabel bijgehouden, uitkomt 

op €1.253.000. Vergelijking met het totaal van de grootboekrekeningen 630100 en 630120 

voor 2008 (€ 1.664.000) laat zien dat het extracomptabele overzicht geenszins volledig dek-

kend is. 

 

Voor 2009 is de volgende informatie beschikbaar. 

 

Overzicht gebruik DT-pot per afdeling naar reden voor inhuur (2009), in € 

Afdeling Vacature Ziekte Overige4 Totaal 

Managementteam 135.608   135.608 

Maatschappelijke Zaken 124.221 25.032  149.253 

Financiën en facilitaire zaken 42.859 7.757 24.283 74.899 

VROM 217.187  911 218.098 

Openbare Orde & Veiligheid 177.930 8.936 1.936 188.802 

Openbare Werken 59.148   59.148 

Bedrijfsbureau 27.314 27.560 54.672 109.546 

Overige salariskosten5   -20.540 -20.540 

Totaal 784.267 69.285 61.262 914.814 

Bron: concept-jaarverantwoording 2009, gemeente Zwartewaterland  

 

Inhuur van derden ten laste van de DT-pot blijkt dus vooral plaats te vinden ter overbrugging 

van de invulling van vacatures. 

Ook hier geldt dat het overzicht van de inhuur ten laste van de DT-pot (€914.814) niet volledig 

dekkend is; de totale inhuur geboekt op de grootboekrekeningen 630100 en 630120 bedraagt 

immers voor 2009 € 1.575.000. Daarvan komt €1.066.000 ten laste van de DT-pot. Het over-

zicht hierboven beperkt zich (evenals de informatie in de concept-jaarverantwoording over 

                                                 
3 Met “dekking functioneel” wordt bedoeld dat voor de inhuur dekking aanwezig is binnen het reguliere budget van de 

afdeling. 

4 Het betreft hier externe ondersteuning van lopende werkzaamheden ( in het kader van externe controle, project secre-

tariaat nieuwe stijl, ondersteuning bodes). 

5 Deze overige salariskosten betreffen creditnota’s en doorboeking van werkzaamheden naar het programma bestuur en 

dienstverlening. 
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2009) tot het onderdeel 442000 Personeel en Organisatie (€914.814), maar op de betreffende 

grootboekrekening zijn ook enkele andere posten geboekt6. 

 

In de begroting worden voor de gehele gemeentelijke organisatie de salariskosten geraamd, 

evenals de kosten van inhuur t.l.v. de DT-pot en de overige personele kosten. In het onder-

staande overzicht wordt weergegeven hoe deze posten zich hebben ontwikkeld. 

 

Personele kosten (x € 1000) 

 2006-

begroot7 

2006-

realisatie 

2007-

begroot 

2007-

realisatie 

2008-

begroot 

2008-

rekening 

2009-

begroting 

2009-

rekening 

Salariskosten 7.060 6.798 8.046 7.737 8.529 7.632 8.291 7.568 

DT-pot 182 478 195 422 165 932 55 915 

Overige perso-

neelskosten 

638 661 457 502 485 476 n.b.8 n.b. 

Totaal perso-

nele kosten 

7.880 7.937 8.698 8.660 9.179 9.039 n.b. n.b. 

Bron: jaarverantwoordingen 2006-2008 gemeente Zwartewaterland, 2009: concept-jaarverantwoording 

 

Duidelijk is dat de post salariskosten en de DT-pot communicerende vaten zijn, als gevolg van 

het via inhuur opvangen van vacatures. De salariskosten zijn dan minder dan begroot, de inhuur 

t.l.v. de DT-pot valt hoger uit dan begroot.  

Er zijn echter ook wat onduidelijkheden over de DT-pot, ook onder afdelingshoofden. Zo is niet 

voor iedereen helder welke verrekening er plaatsvindt naar programma’s/afdelingen. Navraag 

leert dat verrekening sinds 2008 plaatsvindt via de kostenverdeelstaat, dat wil zeggen dat alle 

personeelskosten (salariskosten en de DT-pot) naar rato van uren worden verdeeld over de pro-

gramma’s/afdelingen. Voor wat betreft het saldo (d.w.z. het verschil tussen begroting en reali-

satie) van de DT-pot geldt dat tegenover dit (negatieve) saldo van de DT-pot het (positieve) 

saldo van de salariskosten (excl. DT-pot) staat. Deze saldi komen uiteindelijk ten laste/gunste 

van de algemene reserve. 

 

Bovendien blijkt uit de jaarverantwoordingen dat niet alleen inhuur van derden ten laste van de 

DT-pot wordt gebracht maar dat in enkele jaren (2006 en 2008) aanvullend nog enkele andere –

niet nader toegelichte- mutaties plaatsvinden. 

 

                                                 
6 Organisatieontwikkeling en –beheer (€18.462), Leerplichtwetgeving/RMC (€3.492) en WMO Huishoudelijke verzorging 

(€128.838). 

7 Begrotingscijfers steeds inclusief begrotingswijzigingen op grond van voorjaars- en najaarsnota. 

8 Door een aanpassing in de gevolgde verantwoordingssystematiek zijn deze cijfers voor 2009 niet beschikbaar. 
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DT-pot (x € 1000)  

 2006 2007 2008 2009 

DT-pot (realisatie) 540 422 760 915 

Ontvangst ziekengeld UWV -82 0 -34 0 

Overuren via salarisadministratie 43 0 29 0 

Subsidie A&O fonds -23 0 0 0 

Dekking uren9 uit kredieten 0 0 177 0 

Totaal DT-pot 478 422 932 915 

Bron: jaarverantwoordingen 2006-2008; 2009: concept-jaarverantwoording 

 

Navraag heeft geleerd dat het bij de overuren via salarisadministratie gaat om overuren van 

regulier personeel in dienst van de gemeente maar elders gedetacheerd, in verband met ziekte 

van collega’s of in verband met niet ingevulde vacatureruimte die niet –altijd- worden doorbe-

rekend10. 

De post dekking uren uit kredieten betreft inhuur t.b.v. grondexploitatieprojecten en kredie-

ten/investeringen. 

 

Nagegaan is verder hoe de formatie zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Door het ontbre-

ken van onderling aansluitende gegevens is het helaas niet mogelijk een eenduidig overzicht te 

geven. 

 

Formatie-verloop 2004-2009 

 Formatie volgens burgerjaarverslagen 

(per ultimo van het betreffende jaar)11 

Formatie volgens onderzoek 

Deloitte uit 2007 (2004-2006: 

jaargemiddelde werkelijke fte, 

2008-2009: fte volgens begro-

ting) 

Opgave P&O (per ultimo 

van het betreffende jaar)12  

2004 - 146,6 - 

2005 - 146,2 - 

2006 143,58 146,4 - 

2007 141,84 151,42 - 

2008 138,70 147,96 158,32 

2009 - - 180,16 

Bronnen: Burgerjaarverslagen gemeente Zwartewaterland, rapportage Deloitte (2007), opgave P&O 

 

 

2.4 Afweging2.4 Afweging2.4 Afweging2.4 Afweging    

De volgende vragen staan hier centraal: 

- Op welke wijze wordt er door gemeentelijke afdelingen in de praktijk vorm gegeven aan 

beleid ten aanzien van inhuur van derden of aan ‘ongeschreven regels’? 

                                                 
9 Bedoeld wordt waarschijnlijk: te dekken uren uit kredieten. 

10 Overuren die betrekking hebben op het zwembadpersoneel worden doorberekend aan de betreffende stichting. 

11 Tijdelijke en vaste dienstverbanden op peildatum 31 december, excl. personeel van derden, vrijwillige brandweer, 

stagiaires en overig personeel. 

12 Ter wille van de aansluiting op de cijfers van het onderzoek van Deloitte uit 2007 zijn uit het door P&O verschafte 

totaaloverzicht de volgende fte’s niet meegenomen: B&W, raadsleden, projecten, buitengewone ambtenaren burgerlijke 

stand, en vrijwillige brandweer. Omdat de informatie in deze kolom de vaste formatie betreft (personeel in vaste dienst) 

inclusief alle ingehuurde medewerkers, blijft helaas toch een enigszins vertekend beeld ten opzichte van de vorige 

kolommen bestaan. 
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- Hoe wordt in geval van inhuur gehandeld: wie initieert, wie beslist, op welke wijze wordt een 

verzoek gemotiveerd, hoe vindt de afweging plaats, wie beslist uiteindelijk en hoe wordt de 

beslissing vastgelegd? 

- Welke inhoudelijke overwegingen hebben geleid tot de beslissing over te gaan tot inhuur 

van derden? 

- In welke gevallen heeft men afgezien van inhuur van derden en waarom?    

    

De tweede vraag is deels al beantwoord onder 2.2. Doordat vooraf overleg plaatsvindt tussen 

P&O/Bedrijfsbureau en het afdelingshoofd, komt het niet vaak voor dat niet wordt ingestemd 

met een DT-memo waarin verzocht wordt om inhuur van derden. Als het toch gebeurt, gaat het 

om DT-memo’s die onvoldoende gemotiveerd zijn en vindt zonodig aanpassing plaats. Door de 

Directeur Bedrijfsvoering en door P&O/Bedrijfsbureau is in de interviews gesteld dat recent kri-

tischer gekeken wordt naar de aanvragen en de motivatie. Afdelingshoofden moeten goed kij-

ken of de eigen processen (ook bij projecten) op orde zijn voordat tot een aanvraag tot inhuur 

wordt overgegaan. Kunnen processen anders worden ingericht zodat men met minder formatie 

toekan? In het geval van ziekte: waardoor is de ziekte ontstaan? Is er bij de betreffende afdeling 

sprake van bovenmatig ziekteverzuim? Bij vacatures: verloopt het proces van werving en selectie 

wel efficiënt en snel genoeg? Soms komt het voor dat een DT-besluit tot inhuur bij ziekte of 

tijdelijke vacaturevervulling pas na enkele maanden geëffectueerd wordt, wat vragen oproept 

over de oorspronkelijke urgentie van de inhuur. Overigens wordt door P&O/Bedrijfsbureau ge-

steld dat het vanuit dit organisatie-onderdeel niet altijd mogelijk is om volledig inzicht te krij-

gen in de onderliggende processen zodat het lastig is echt “kritisch mee te denken”. 

 

De afdelingshoofden geven aan te merken dat het DT recent iets terughoudender is ten aanzien 

van inhuur van derden (en het ten laste van de DT-pot brengen daarvan). Door afdelingshoof-

den wordt gesteld dat altijd eerst wordt bezien of het probleem met inzet van bestaande capa-

citeit kan worden opgelost voordat aan inhuur wordt gedacht. Men stelt dat men over het alge-

meen terughoudend tot zeer terughoudend is met inhuur van derden. 

 

In de interviews is per afdeling gevraagd aan de hand van concrete voorbeelden de motieven tot 

het overgaan tot inhuur nader toe te lichten en de voor- en nadelen te benoemen. Er zijn twee 

hoofdmotieven te onderscheiden: 

- inhuur vindt plaats omdat binnen de betreffende afdeling de benodigde expertise niet voor-

handen is; 

- inhuur vindt plaats bij ziekte en/of zwangerschaps-/ouderschapsverlof of ter overbrugging 

van een (nog) niet ingevulde vacature, omdat de continuïteit van de werkzaamheden dat 

vereist. 

Naast de bijdrage die inhuur van derden kan leveren aan het bovenstaande (specialistische ex-

pertise, continuïteit) zien afdelingshoofden de volgende voordelen aan inhuur van derden: 

- bij specialistische werkzaamheden met een gering tijdbeslag is het niet altijd gewenst of 

mogelijk daarvoor formatie vast te leggen. Inhuur is dan een betere optie; 

- inhuur biedt flexibiliteit; 

- inhuur kan worden gebruikt om een nieuwe functie te laten uitkristalliseren en het profiel 

daarvan verder in te vullen; 
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- inhuur kan worden gebruikt als “proefperiode” voor een evt. aanstelling binnen de formatie, 

om te kijken of iemand bevalt; 

- ingehuurd personeel van buiten kan zorgen voor nieuwe ideeën en een frisse blik op de or-

ganisatie; 

- personeel dat voor een specifieke “klus” wordt ingehuurd, m.n. specialistisch personeel en 

vaklieden, kan zich volledig richten op de betreffende taken; er gaan weinig uren verloren 

aan vergaderingen e.d.. De productiviteit kan dus hoger liggen. 

Daarnaast noemt men de volgende nadelen: 

- inhuur is relatief duur; 

- ingehuurd personeel vraagt relatief veel tijd en energie qua inwerken en begeleiding. Omdat 

het vaak gaat om relatief korte perioden, loont deze investering niet altijd; 

- er is een tendens dat goed personeel zich (tegen relatief hoge kosten) laat inhuren via bu-

reaus i.p.v. via de voordeur als ambtenaar te willen worden aangesteld. Er bestaat weerstand 

om in die ontwikkeling mee te gaan; 

- soms werkt ingehuurd personeel verstorend in het team. 

In sommige gevallen hebben deze nadelen er toe geleid dat besloten is niet over te gaan tot 

inhuur en de oplossing toch te zoeken in schuiven binnen de bestaande capaciteit en/of aan-

passing van planningen. 

 

Meerdere afdelingshoofden geven aan behoefte te hebben aan een bredere discussie over de 

vraag welke expertise de gemeente wel of niet in huis zou moeten hebben, ook in relatie tot 

uitbesteding van werkzaamheden. Verder geven de meeste afdelingshoofden aan veel te ver-

wachten van verdere “pooling” van capaciteit in DOORSZ-verband13, zowel voor inval bij kortdu-

rende ziekte als voor specialistische expertise, bijvoorbeeld op het terrein van ICT en beleids-

ontwikkeling. 

Door de Directeur Bedrijfsvoering is gesteld dat overwogen wordt de budgetverantwoordelijk-

heid voor inhuur via de DT-pot over te hevelen naar de afdelingshoofden, via toevoeging van de 

betreffende middelen op het afdelingsbudget, na goedkeuring door het DT. Daardoor zou een 

prikkel kunnen ontstaan voor afdelingshoofden om zo efficiënt mogelijk in te huren. 

 

Gevraagd is verder naar het gebruik van stagiaires. Het bieden van stageplaatsen vindt primair 

plaats vanuit maatschappelijke betrokkenheid; hetzelfde geldt voor het laten meelopen van 

werklozen in het kader van re-integratieprojecten. Stagiaires worden niet gebruikt om structu-

rele capaciteitsproblemen op te lossen. 

    

    

2.52.52.52.5 Proces Proces Proces Proces    

De volgende vragen staan hier centraal: 

- Welke inhuur heeft in 2008 en 2009 daadwerkelijk plaatsgevonden en hoe is het proces van 

inhuur verlopen? 

- Hoe luidt de opdrachtverstrekking? 

    

                                                 
13 DOORSZ staat voor Dalfsen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland. 
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Ten tijde van het onderzoek is het niet mogelijk gebleken op basis van de beschikbaar staande 

informatie een adequaat14 overzicht te maken van de inhuur van derden in 2008 en 2009 (al 

dan niet verlopend via de DT-pot). Voor 2009 is slechts de uitsplitsing naar onderliggende mo-

tieven (ziekte, vacatures) mogelijk zoals die in paragraaf 2.4 is weergegeven. Uitsplitsing naar 

categorieën personeel bleek niet mogelijk. 

 

Dat is grotendeels terug te voeren op de gebrekkige dossiervorming. Het protocol bepaalt dat 

daadwerkelijke inhuur altijd plaatsvindt via P&O dat zorgdraagt voor de dossiervorming (DT-

memo, DT-besluit, contracten, facturen). Verschillende respondenten betwijfelen of de dossier-

vorming adequaat is: 

- niet alle gevallen van inhuur lopen via P&O15; 

- P&O beschikt niet altijd over alle documenten. De dossiervorming vindt primair plaats ten 

behoeve van de juiste financiële afhandeling van facturen. 

    

Door ons zijn de dossiermappen van P&O m.b.t. inhuur derden over 2008 en 2009 geanaly-

seerd16. In totaal betreft het hier 61 “gevallen”. In onderstaand overzicht wordt een indruk ge-

geven van de (on)volledigheid van de informatie. 

 

                                                 
14 Met een adequaat overzicht wordt in dit verband bedoeld: een overzicht dat a. sluitend is (d.w.z. inzicht biedt in alle 

inhuur van derden) en b. informatie biedt ten aanzien van de aspecten zoals die door ons in het normenkader zijn on-

derscheiden. 

15 Dat kan ook betekenen dat er in de organisatie personen rondlopen die niet bij P&O bekend zijn. Alleen al met het 

oog op mogelijke calamiteiten is dat een ongewenste situatie. 

16 Deze dossiermappen van P&O zijn aangevuld met dossiers van de organisatieonderdelen Griffie en OO&V. Zowel de 

dossiermappen als deze aanvullende dossiers zijn volledig geanalyseerd, d.w.z. dat er géén steekproef heeft plaatsge-

vonden. De analyse heeft plaatsgevonden aan de hand van de checklist in bijlage 4. 
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Informatie beschikbaar in geanalyseerde dossiers P&O (n=61 resp. 44) 

INFORMATIE M.B.T. BESLUITVORMING OVER AANVRAAG INHUUR (N=61) 

Afdeling bekend? FFD 

OW 

MaZa 

VROM 

OO&V 

Griffie 

Anders 

Onbekend 

12 

7 

10 

12 

11 

2 

2 

5 

Jaar 2008 

2009 

36 

25 

Inhuur is incidenteel of structureel Incidenteel 

Structureel 

Onbekend 

48 

9 

4 

Argumentatie voor inhuur aanwezig? Ja 

Nee 

44 

17 

DT-memo aanwezig? Ja 

Nee 

43 

18 

(DT-)besluit17 aanwezig? Ja 

Nee 

40 

21 

(DT-)besluit is positief/negatief18 Positief 

Negatief 

Onbekend 

44 

3 

14 

INFORMATIE M.B.T. VERDERE VERWERKING, VOOR GEVALLEN MET POSITIEF BESLUIT (N= 44) 

Kosten komen ten laste van Afdelingsbudget 

DT-pot 

Afdelingsbudget én DT-pot 

Project 

Onbekend 

13 

9 

12 

4 

6 

Kostenraming aanwezig (in uren en/of 

geld)? 

Ja 

Nee 

25 

19 

Informatie over looptijd aanwezig? Ja 

Nee 

30 

14 

Contract aanwezig? Ja 

Nee 

18 

26 

 

In de interviews is gevraagd naar de praktijk met betrekking tot het vragen van offertes. Vanuit 

het (algemene) inkoopbeleid geldt binnen de gemeente de richtlijn dat er drie offertes worden 

aangevraagd. Dit blijkt echter niet altijd te gebeuren; het wordt ook niet vanuit de organisatie 

bewaakt. Soms betreft de inhuur tamelijk specialistisch werk en wordt gebruik gemaakt van 

‘vaste adresjes” en/of het eigen netwerk. In sommige gevallen laat de tijdsdruk geen uitgebreid 

offerte-traject toe. Enkele afdelingshoofden gaven aan dat het algemene inkoop- en aanbeste-

dingsbeleid zich slecht laat toepassen op de inhuur van personeel; zij stellen dat het zinnig zou 

zijn als er specifieke richtlijnen voor het offerte-traject bij inhuur van derden in het leven wor-

den geroepen. 

Uit de interviews blijkt dat bij inhuur voor administratieve en facilitaire werkzaamheden (admi-

nistratieve krachten, bodes, schoonmakers, notulisten) veelal gebruik wordt gemaakt van één 

                                                 
17 In een enkel geval betreft het hier geen DT-besluit maar een collegebesluit. 

18 In enkele gevallen, waarin het betreffende DT-besluit niet aanwezig was, kon de aard van dit besluit (posi-

tief/negatief) toch uit aantekeningen in het dossier worden opgemaakt. 
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uitzendbureau waarmee al langere tijd zaken worden gedaan. Ook indien de gemeente via het 

eigen netwerk zelf een kandidaat voor de inhuur op het oog heeft, laat men de detachering dan 

lopen via dat uitzendbureau. Het is niet duidelijk hoe (indertijd) het offertetraject met betrek-

king tot dit uitzendbureau is verlopen. 

Bij de meer specialistische werkzaamheden zien we vaak een uitgebreider offerte-proces waar-

bij meerdere bureaus worden benaderd. Bovendien worden niet steeds dezelfde bureaus bena-

derd; nieuwe bureaus krijgen ook een kans. Soms komt het voor dat onder tijdsdruk één bureau 

wordt benaderd, maar ook dan vindt de selectie plaats uit meerdere kandidaten.  

Ten aanzien van de contracten geldt dat afdelingshoofden stellen dat deze altijd het uurtarief 

bevatten, de periode van inhuur, maximaal aantal te declareren uren, en evt. een voortijdige 

opzegmogelijkheid (bij inhuur i.v.m. vacatures gebeurt dat altijd). Bij inhuur die niet via een 

bureau verloopt, bevat het contract vaak uitgebreidere bepalingen over de te vervullen taken en 

ureninzet. Bepalingen m.b.t. detachering vanuit het DOORSZ-samenwerkingsverband of andere 

regionale samenwerkingsverbanden zijn afzonderlijk vastgelegd. 

 

    

2.6 Resultaat2.6 Resultaat2.6 Resultaat2.6 Resultaat    

De volgende vragen staan hier centraal: 

- Op welke wijze wordt (in concrete gevallen) nagegaan in hoeverre inhuur van derden aan de 

doelstelling heeft beantwoord? 

- Heeft de inschakeling van derden geleid tot de beoogde directe resultaten? 

- Hoe vindt de verslaglegging en verantwoording plaats? 

    

Beoordeling van de effectiviteit en doelmatigheid van de inhuur van derden vindt op afdelings-

niveau plaats. De afdelingshoofden geven aan van geval tot geval te beoordelen of de inhuur 

voldoet. Indien dat niet het geval is, is het vaak mogelijk snel tot vervanging van de betreffende 

persoon over te gaan, in overleg met de betrokken uitzend- en detacheringbureaus. Verder 

heeft er met de meeste bureaus periodiek contact plaats waarin het functioneren van het inge-

huurde personeel wordt besproken.  

De afdelingshoofden geven zonder uitzondering aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over de 

kwaliteit van de inhuur (“rapportcijfers” variëren van 7 tot een ruime 8). 

Over de inhuur wordt niet afzonderlijk gerapporteerd en verantwoording afgelegd; de verant-

woording vindt plaats via de normale rapportages over programma’s en projecten. 

 

 

2.7 Evaluatie2.7 Evaluatie2.7 Evaluatie2.7 Evaluatie 

De volgende vragen staan hier centraal: 

- Heeft de gemeente Zwartewaterland het inhuurbeleid periodiek geëvalueerd en zo ja wat is 

er met de resultaten gedaan? 

- Vindt er op afdelingsniveau evaluatie plaats en zo ja wat wordt er met de resultaten gedaan? 

 

Evaluatie van de effectiviteit en doelmatigheid van inhuur van derden vindt plaats van geval tot 

geval, op afdelingsniveau (zie hierboven). Aangezien er zowel gemeentebreed als op afdelings-

niveau geen expliciet beleid is ten aanzien van de inhuur van derden, vindt er ook geen perio-
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dieke evaluatie plaats. Wel is de inhuur van derden (mede) onderwerp geweest van (interne en 

externe) controlewerkzaamheden. Die onderzoeken komen in paragraaf 2.9 aan bod. 

 

 

2.8 Vergelijking van de omvang van inhuur van derden in Zwartewaterland met andere gemee2.8 Vergelijking van de omvang van inhuur van derden in Zwartewaterland met andere gemee2.8 Vergelijking van de omvang van inhuur van derden in Zwartewaterland met andere gemee2.8 Vergelijking van de omvang van inhuur van derden in Zwartewaterland met andere gemeen-n-n-n-

tentententen    

 

Om na te gaan hoe de inhuur van derden in Zwartewaterland zich verhoudt tot andere gemeen-

ten zijn onderzoeksrapporten doorgenomen m.b.t. de inhuur van derden in een 20-tal andere –

qua inwonertal vergelijkbare- gemeenten19. Omdat in deze rapporten veelvuldig melding wordt 

gemaakt van afbakenings- en dataverzamelingsproblemen, moeten de resultaten van deze 

exercitie met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

Gemiddeld wordt er door deze vergelijkingsgemeenten voor een bedrag van €81,02 per inwoner 

per jaar aan personeel ingehuurd. De spreiding is aanzienlijk: van €21,52 (Aa en Hunze) tot 

€196,53 (Hof van Twente). In Zwartewaterland, zo bleek in paragraaf 2.3, bevindt de inhuur van 

derden zich tussen de €1.664.000 en €2.917.000 (2008) en tussen de €1.575.000 en 

€2.837.000 (2009). Uitgaande van 21.930 inwoners betekent dat per inwoner per jaar een be-

drag van €76-133 (2008) of €72-129 (2009). Daarmee beweegt Zwartewaterland zich iets bo-

ven het gemiddelde van deze vergelijkingsgemeenten. Gezien de genoemde onvolledigheden 

met betrekking tot de data is deze conclusie van beperkte waarde20. 

 

Omdat inhuur van derden een relatie heeft met ziekteverzuim21, is ook nagegaan hoe het ziek-

teverzuim in de gemeente Zwartewaterland zich verhoudt tot andere gemeenten. Volgens opga-

ve van het A+O fonds van de VNG is het ziekteverzuim onder gemeenteambtenaren landelijk 

5.3% (2008). In 2007 was dat 5.5%. Voor de groep gemeenten met een inwoneraantal van 

20.000-50.000 ligt het verzuim voor zowel 2007 als 2008 op 5.1%. De ziekteverzuimcijfers van 

de gemeente Zwartewaterland liggen duidelijk lager: 4.0% (2007) en 4.3% (2008)22. 

 

 

2.2.2.2.9999    BBBBevindingen uit evindingen uit evindingen uit evindingen uit eerdere eerdere eerdere eerdere interne en externe controlewerkzaamhedeninterne en externe controlewerkzaamhedeninterne en externe controlewerkzaamhedeninterne en externe controlewerkzaamheden 

 

Onderzoek Deloitte (2007)Onderzoek Deloitte (2007)Onderzoek Deloitte (2007)Onderzoek Deloitte (2007)    

Als onderdeel van een in september 2007 afgerond onderzoek naar de ontwikkeling van perso-

neelskosten en formatie(reductie)23 is door de accountant (Deloitte) de ontwikkeling van de in-

                                                 
19 Aa en Hunze, Aalsmeer, Alphen-Chaam, Bunschoten, Coevorden, Delfzijl, Gennep, Hof van Twente, Hoogezand-

Sappemeer, Krimpen a.d. IJssel, Meppel, Midden-Drenthe, Raalte, Rijnwoude, Sluis, Sneek, Soest, Tynaarloo, Urk en 

Waalwijk. Een overzicht van de rapporten is opgenomen in bijlage 7. 

20 Zo moet worden aangetekend dat het bij de gemeente Zwartewaterland gaat om inhuur exclusief de inhuur op grond-

exploitatieprojecten. Het is niet duidelijk in hoeverre deze laatste vorm van inhuur bij de vergelijkingsgemeenten wel is 

meegenomen. 

21 Inhuur van derden vindt grotendeels plaats als gevolg van vacatures (zie paragraaf 2.3). Helaas zijn er landelijk geen 

gegevens bekend over aantallen vacatures en de gemiddelde doorlooptijd daarvan. 

22 Burgerjaarverslag 2008, p. 24. De landelijke cijfers en deze cijfers zijn exclusief “verzuim” op grond van zwanger-

schap. 

23 Dit onderzoek is indertijd verricht op verzoek van (de Auditcommissie van) de Raad, als specifiek aandachtspunt voor 

de accountantscontrole 2006. Reden voor dit verzoek was het vermoeden dat de MT-pot in 2006 ruim overschreden 

zou zijn. 
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huur van derden in beeld gebracht door middel van een analyse op basis van crediteurennum-

mer/omschrijving. Daarnaast is voor het jaar 2006 een analyse verricht van de kosten voor in-

huur van derden die ten laste van de MT-pot (later DT-pot genoemd) en ten laste van projecten 

zijn gebracht, op basis van in de administratie opgenomen informatie. Voor zover mogelijk is 

door Deloitte de analyse uitgebreid tot het jaar 2005. 

Het onderstaande overzicht is door Deloitte ontleend aan de financiële administratie en bevat 

alle kosten die geboekt zijn op kostencategorie 3.0 Personeel van derden. Hieronder zijn be-

grepen inhuur van specialisten en inhuur t.b.v. specifieke taken. 

 

Totale kosten personeel van derden 2005 en 2006 (in €) 

Programma/taakveld 2005 2006 

MT-pot 472.638 539.251 

Programma Sport 316.132 361.996 

Programma Ruimtelijk 341.271 244.228 

Programma Sociale Zekerheid 73.304 206.735 

Programma Openbare Ruimte 198.859 175.485 

Programma Veiligheid - 21.186 

Programma Bestuur en dienstverlening 18.478 12.251 

Kostenplaats 16.843 102.496 

Totaal 1.437.525 1.663.628 

Bron: Rapportage Deloitte (2007) 

 

Een deel van de kosten die ten laste van de MT-pot komen worden functioneel geboekt d.w.z. 

dat zij terugkomen in bepaalde programma’s waarop baten worden geboekt die betrekking 

hebben op de werkzaamheden die de ingehuurde krachten uitvoeren (zoals leges, bouwvergun-

ningen en rijksbijdrage WWB). Onderstaand overzicht laat zien hoe de lasten en de functionele 

dekking voor 2005 en 2006 kunnen worden uitgesplitst naar afdeling. 

 

Overzicht bestedingen t.l.v. de MT-pot 2005 en 2006 (in €) 

Afdeling 2005 2006 

LASTEN   

MT 3.572 - 

Griffier 3.486 - 

Bedrijfsbureau 204.437 141.932 

Maatschappelijke Zaken 239.458 393.790 

Facilitaire en Financiële Dienstverlening 30.162 52.919 

VROM 133.378 61.409 

Openbare Orde en Veiligheid 35.872 103.290 

Sector Grondgebied 111.597 120.459 

Subtotaal 761.962 873.799 

DEKKING FUNCTIONEEL   

Maatschappelijke Zaken -24.475 -203.203 

Facilitaire en Financiële Dienstverlening - 728 

VROM -131.179 -11.614 

Openbare Orde en Veiligheid -22.072 - 

Sector Grondgebied -111.597 -120.459 

Subtotaal -289.323 -334.548 

Totaal MT-pot 472.639 539.251 

Bron: Rapportage Deloitte (2007) 
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Ten behoeve van de rapportage van Deloitte is door de gemeente een overzicht opgesteld waar-

in de inhuur, die in 2006 ten laste van de MT-pot en ten laste van projecten is gebracht, is uit-

gesplitst naar soort.24 

 

Inhuur naar soort (in kosten en in fte’s) 

Soort inhuur Kosten x € 1000 Met de inhuur gemoeide uren omge-

rekend naar aantal fte’s 

Vervanging wegens ziekte 288 2,5 

Invulling vacatures 438 4,4 

Invulling eenmalige capaciteit 148 1,9 

Subtotaal MT-pot 874 8,8 

Projecten 328 2,8 

Totaal 1.202 11,6 

Bron: Rapportage Deloitte (2007) 

    

Het verschil tussen de totale kosten voor inhuur in 2006 (€ 1.663.000) en het hierboven weer-

geven totaal (€ 1.202.000) betreft inhuur van specialisten en specifieke taken, zoals personeel 

t.b.v. de zwembaden, sportparken en grafdelving (het gaat hier zowel om zowel incidentele in-

huur als reguliere inhuur). 

    

Interne controle vanuit AO/IC (september 2009)Interne controle vanuit AO/IC (september 2009)Interne controle vanuit AO/IC (september 2009)Interne controle vanuit AO/IC (september 2009)    

Daarnaast is vanuit AO/IC over de periode januari tot en met september 2009 een interne con-

trole uitgevoerd op inhuur van derden. De controle is uitgevoerd bij P&O. Als uitvloeisel van het 

protocol ten aanzien van inhuur van derden, houdt P&O een map bij, waarin alle aanvragen voor 

inhuur van (tijdelijk) personeel dienen te worden opgenomen. De medewerker P&O houdt een 

Excel-overzicht bij waarin alle aanvragen dienen te worden verwerkt, met het totaalbedrag 

waartegen personeel is ingehuurd, en met alle facturen die betrekking hebben op de aanvraag. 

De volgende bevindingen uit het verslag van de interne controle zijn relevant: 

- Aan de hand van deze map inhuur derden is door AO/IC steekproefsgewijs een aantal aan-

vragen bekeken. Op grond daarvan is vastgesteld dat het Excel-overzicht “DT pot tot en 

met” geen onjuistheden bevat. Alle aanvragen van inhuur derden zijn verwerkt met het be-

drag waartegen het personeel wordt ingehuurd. Daarnaast wordt door de medewerker P&O 

bijgehouden welke facturen ten laste van het budget worden afgeschreven (budgetbewa-

kingssysteem); 

- Vastgesteld is dat alle aanvragen zijn voorzien van een DT-memo en zijn afgehandeld con-

form de gemeentelijke richtlijnen; 

- Vanuit het recent in gebruik genomen standenregister maakt de medewerker P&O elke 

maand een verschillenanalyse; 

- Geconcludeerd wordt dat inhuur van derden juist en rechtmatig plaatsvindt. 

 

Uit het verslag wordt niet duidelijk welke grootte de bedoelde steekproef had, hoe de steek-

proef was samengesteld, en hoe op grond van de steekproef uitspraken kunnen worden gedaan 

                                                 
24 Deloitte merkt bij dit overzicht op dat de uitsplitsing weliswaar plausibel wordt geacht, maar dat eenduidige definities 

en criteria voor de uitsplitsing ontbreken en de gegeven motivatie in een aantal gevallen niet objectief toetsbaar is, 

zodat geen uitspraak kan worden gedaan over de juistheid van het overzicht. 
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over “alle” aanvragen. Uit paragraaf 2.5 bleek immers dat de dossiervorming gebrekkig is: niet 

alle inhuur verloopt via P&O en P&O beschikt niet altijd over alle documenten. 

Omdat het bedoelde Excel-overzicht uitsluitend de inhuur t.l.v. de DT-pot betreft, kunnen ook 

vraagtekens worden gezet bij de algemeenheid van de conclusie dat “inhuur van derden juist en 

rechtmatig plaatsvindt”. 
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3. 3. 3. 3. BEVINDINGEN VERSUS NORMENKADERBEVINDINGEN VERSUS NORMENKADERBEVINDINGEN VERSUS NORMENKADERBEVINDINGEN VERSUS NORMENKADER    

 

Hieronder worden de bevindingen afgezet tegen het normenkader dat in het eerste hoofdstuk is 

gepresenteerd. 

 

Normenkader Bevindingen 

A. Er is (een) beleidskader ten aanzien van in-

huur van derden 

Een dergelijk kader is alleen v.w.b. de te volgen procedure be-

schikbaar. Het “trekken van één lijn” binnen de gemeente vindt 

plaats doordat het DT beslist over alle inhuur. Dit systeem is in 

de praktijk niet volledig dekkend; er vindt (zeker bij projecten) 

ook inhuur plaats buiten het DT om. 

B. Er is inzicht in de omvang van de kosten van 

inhuur en het totale beslag op de middelen, 

gespecificeerd naar relevante categorieën 

Er is onvolledig inzicht in de totale kosten van inhuur op basis 

van informatie uit het grootboek. Tevens wordt extracomptabel 

een overzicht van inhuur t.l.v. de DT-pot bijgehouden. Het is niet 

waarschijnlijk dat daarmee alle inhuur in beeld komt. Bovendien 

laat de informatie nauwelijks uitsplitsing naar soort inhuur toe. 

C. Er ligt een expliciete en gedocumenteerde 

beslissing ten grondslag aan elk geval van 

inhuur. Elke beslissing moet bevatten: 

- doelomschrijving en beoogd resultaat 

- begroting/kostenopzet 

- motivatie en afweging 

- toetsing aan beleid 

- opdrachtverlening 

 

De dossiervorming laat in het algemeen sterk te wensen over. 

Tussen afdelingen bestaan grote verschillen in de kwaliteit van de 

dossiers. 

Ofschoon dit wel is vastgelegd in het protocol, verloopt niet alle 

inhuur via P&O zodat de dossiervorming bij P&O verre van volle-

dig is. Ook voor inhuur t.l.v. de DT-pot is de informatie niet 

volledig. 

 

D. Er is (ex post) inzicht in: 

- de bereikte resultaten van de inhuur 

- de uiteindelijke kosten 

Er is enig, zij het onvolledig, inzicht in de uiteindelijke kosten (zie 

B.), maar er is onduidelijkheid over de wijze waarop inhuur t.l.v. 

de DT-pot wordt doorberekend naar afdelingen. 

Inzicht in resultaten is er bij afdelingshoofden (en coördinatoren) 

maar resultaten worden niet vastgelegd. 

E. Er wordt periodiek geëvalueerd op basis van: 

- de kwaliteit/bruikbaarheid van inhuur 

van derden 

- het proces van inhuur 

- gevolgen voor het gemeentelijk beleid in 

bredere zin 

Evaluatie vindt op afdelingsniveau van geval tot geval plaats; over 

het algemeen is men tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit 

van de inhuur. 

Er is geen afzonderlijke verantwoording van de inhuur;  de ver-

antwoording maakt onderdeel uit van de rapportages over pro-

gramma’s en projecten. 

Aangezien er zowel gemeentebreed als op afdelingsniveau geen 

expliciet beleid is ten aanzien van de inhuur van derden, vindt er 

ook geen periodieke evaluatie plaats.  

Op directieniveau overweegt men inmiddels herziening van de 

huidige procedure (nl. toevoeging van DT-pot-middelen aan 

afdelings- en/of projectbudgetten). Tevens zal een beleidslijn 

worden ontwikkeld t.a.v. inhuur van diensten in relatie tot de 

gemeentelijke formatie. 

 

Op grond van de interviews kan worden geconcludeerd dat er inhoudelijk zorgvuldig wordt om-

gegaan met beslissingen tot inhuur van derden. De (zeer beperkte) vergelijking van de (ge-

schatte) omvang van inhuur van derden in Zwartewaterland met enkele andere gemeenten (pa-

ragraaf 2.8) lijkt er evenmin op te wijzen dat er door de gemeente Zwaterwaterland buitenspo-

rig veel wordt ingehuurd. 

Toch kan worden gesteld dat de inhuur van derden in de gemeente Zwartewaterland niet volle-

dig voldoet aan het normenkader, met name voor wat betreft de inhoudelijke inbedding van 

beslissingen omtrent inhuur van derden en voor wat betreft procesmatige aspecten. Zo is er 
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geen gemeentebreed beleidskader voorhanden ten aanzien van de inhuur van derden. Het eigen 

protocol dat zich richt op de te volgen procedure bij inhuur wordt niet volledig nageleefd. Rele-

vante managementinformatie m.b.t. de aard en omvang van de inhuur en in de bereikte resulta-

ten is onvoldoende voorhanden. Tenslotte laat de dossiervorming sterk te wensen over. 
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4. AANBEVELINGEN4. AANBEVELINGEN4. AANBEVELINGEN4. AANBEVELINGEN    

 

Ten aanzien van de inhuur van derden zijn verschillende niveaus te onderscheiden: 

- het strategische niveau (kaderstelling); 

- het managementniveau (sturing en informatievoorziening); 

- het operationele niveau (concrete beslissingen over inhuur, te volgen procedure, dos-

siervorming). 

 

Hieronder worden per niveau diverse aanbevelingen gedaan. Voor al deze aanbevelingen geldt 

dat een goede balans moet worden gevonden tussen enerzijds de effectiviteit van de voorge-

stelde maatregelen en anderzijds de administratieve belasting die uit de maatregelen voort-

vloeit. 

 

Ten aanzien van het strategische niveau worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

A. Inhuur van derden vindt plaats binnen de context van in de organisatie aanwezige capaciteit 

en competenties enerzijds en uit te voeren gemeentelijke taken anderzijds. Ter inbedding 

van beslissingen omtrent inhuur dient de gemeente daarom een kader te ontwikkelen ten 

aanzien van de inhuur van derden, in relatie tot de eigen taken/formatie, het personeelsbe-

leid (waaronder de personele jaarcyclus), de inhuur van diensten en van advieswerk. Daarbij 

moeten ook de verdere samenwerkingsmogelijkheden in DOORSZ-verband worden betrok-

ken. 

B. Het ontwikkelen van dit kader is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Raad en College. 

Raad en College maken onderling afspraken over de wijze waarop het College periodiek ver-

antwoording aflegt aan de Raad over de inhuur van derden en over de informatie waarover 

de Raad dient te beschikken. 

C. Op grond van dit kader dient het College ten behoeve van de werkorganisatie richtlijnen op 

te stellen ten aanzien van de bedrijfsmatige aspecten van inhuur van derden.  

 

Ten aanzien van het managementniveau worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

D. Op basis van het hierboven genoemde te ontwikkelen kader/richtlijnen, moet worden nage-

gaan welke managementinformatie periodiek beschikbaar zou moeten zijn en voor wie. 

Daarbij gaat het niet uitsluitend over informatie m.b.t. de inhuur zelf, maar mogelijk ook om 

informatie ten aanzien van ziekteverzuim, personeelsverloop, duur van vacatures en derge-

lijke. 

E. In het verlengde daarvan moet de financiële administratie zo worden ingericht dat er –

uitsplitsbaar naar organisatie-onderdeel- een duidelijker onderscheid gemaakt kan worden 

tussen inhuur van derden, inhuur van diensten, advieswerk, en uitbestede werkzaamheden. 

Daartoe is een betere afbakening van deze verschillende categorieën noodzakelijk. Ook zou 

een nader onderscheid gemaakt moeten kunnen worden naar de onderliggende reden voor 

inhuur van derden (vacatures, ziekte/zwangerschapsverlof, extra taken e.d.). 

 

Op operationeel niveau worden de volgende verbeterpunten genoemd: 

F. Het huidige protocol voor de te volgen procedure moet worden aangescherpt. De procedure 

moet beter worden geïmplementeerd en bewaakt. Tevens dienen er specifieke regels te 

worden gesteld voor het te volgen offertetraject bij inhuur van derden. Daarbij moet tevens 
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worden bezien hoe het offertetraject zich verhoudt tot het eigen gemeentelijke inkoopbeleid 

en tot nationale en Europese regelgeving m.b.t. aanbesteding; 

G. Er dienen duidelijke regels te worden gesteld voor de dossiervorming ten aanzien van in-

huur van derden. Zeker indien budgetverantwoordelijkheid vanuit de DT-pot zou worden 

overgeheveld naar afdelingen, is de dossiervorming een extra punt van aandacht. Bovendien 

vormt een adequate dossiervorming de basis voor de managementinformatie genoemd bij 

aanbeveling D. 

H. Bij inhuur van derden moet –per geval- duidelijker vooraf benoemd (en schriftelijk vastge-

legd) worden wat de kosten en beoogde resultaten zijn. 

I. Het functioneren van het ingehuurde personeel dient periodiek geëvalueerd te worden, vol-

gens een nader te kiezen methodiek, die enerzijds effectief is, maar anderzijds niet te veel 

administratieve lasten voor betrokkenen met zich meebrengt. 

 

 

 



 27 

BBBBIJLAGE IJLAGE IJLAGE IJLAGE 1111. Overzicht geïnterviewde personen. Overzicht geïnterviewde personen. Overzicht geïnterviewde personen. Overzicht geïnterviewde personen    

 

Els Boers, interim-griffier 

Gerben van Dijk, OO&V 

Remco Draaijer, interim-adviseur planning & control en medewerker kwaliteitscontrole (AO/IC), 

ten tijde van het onderzoek tevens interim-controller 

Marcel Extercate, VROM en interim MaZa-uitvoeringsteam 

Marga de Haan, MaZa-beleidsteam en beleidsmedewerker MaZa 

François Hassink, adviseur planning & control 

Maurice Lagendijk, FFD 

Anne Douwe van der Meer, directeur bedrijfsvoering, bedrijfsbureau 

Jose Smit, financiële administratie 

Dick Sneep, P&O 

Gerard Westhoff, OW 
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BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE 2222. . . . DataverzamelingsDataverzamelingsDataverzamelingsDataverzamelings---- en i en i en i en interviewprotocol (afdelingsniveau)nterviewprotocol (afdelingsniveau)nterviewprotocol (afdelingsniveau)nterviewprotocol (afdelingsniveau), verkorte weergave, verkorte weergave, verkorte weergave, verkorte weergave    

 

BELEID 

1. Is er –gemeentebreed- beleid vastgelegd met betrekking tot inhuur van derden? 

a. Zo ja, 

- Waar terug te vinden? 

- Wat houdt dit beleid op hoofdlijnen in (procesmatig, inhoudelijk)? 

b. Zo nee 

- Waarom niet? 

- Zijn er wel ongeschreven regels/is er een bepaalde praktijk gegroeid (procesma-

tig, inhoudelijk) 

2. Is er binnen uw afdeling/onderdeel (aanvullend) beleid vastgelegd met betrekking tot inhuur 

van derden?  

a. Zo ja, 

- Waar terug te vinden? 

- Wat houdt dit beleid op hoofdlijnen in (procesmatig, inhoudelijk)? 

b. Zo nee 

- Waarom niet? 

- Zijn er wel ongeschreven regels/is er een bepaalde praktijk gegroeid (procesma-

tig, inhoudelijk) 

3. Hoe verloopt het proces m.b.t. inhuur van derden? Waar ligt het initiatief (zowel vanuit het 

perspectief van de gemeente als geheel, als intern vanuit de afdeling bezien)? Wie is beslis-

singsbevoegd? 

4. In hoeverre is het college van B&W betrokken bij beslissingen over inhuur van derden? Idem, 

Raad? 

5. In hoeverre verschilt het antwoord op de voorgaande vragen voor verschillende categorieën 

inhuur (bijvoorbeeld: uitzendkrachten, interim-management, projectmanagement, specialis-

tische adviseurs, vaklieden)? 

6. In hoeverre verschilt het antwoord op de voorgaande vragen naar de aard van de inhuur 

(incidenteel/eenmalig, structureel/terugkerend)? 

 

KOSTEN 

7. Welke afspraken gelden er m.b.t. de kosten van inhuur van derden? 

8. Is het daarbij relevant of inhuur binnen de formatie past of boven de formatie uitgaat? 

9. Hoe wordt inhuur van derden in begroting en rekening verwerkt? In aparte posten of onder-

gebracht in andere posten? 

10. In hoeverre verschilt het antwoord op de voorgaande vragen voor verschillende categorieën 

inhuur (bijvoorbeeld: uitzendkrachten, interim-management, projectmanagement, specialis-

tische adviseurs, vaklieden)? 

11. In hoeverre verschilt het antwoord op de voorgaande vragen naar de aard van de inhuur 

(incidenteel/eenmalig, structureel/terugkerend)? 

12. Welke kosten heeft uw afdeling/onderdeel gemaakt aan inhuur van derden (uitgesplitst naar 

2008 en 2009, en naar verschillende categorieën)? 
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AFWEGING 

13. Welke concrete inhuur heeft in 2008 en 2009 plaatsgevonden? Per inhuur-case de volgende 

informatie verzamelen (inclusief onderliggende documenten): 

a. Bij wie lag het initiatief? 

b. Wie heeft beslist? 

c. Welke overwegingen (voor/tegen) speelden daarbij een rol? 

d. Wat is er schriftelijk vastgelegd? 

e. Wat waren de begrote kosten van de inhuur? 

14. Zijn er in 2008 en 2009 gevallen geweest waarbij van inhuur van derden is afgezien? Zo ja, 

om welke redenen? 

15. Zijn er naar uw mening in 2008 en 2009 gevallen geweest die strikt genomen niet onder de 

definitie van inhuur van derden vallen, maar mogelijk wel relevant zijn voor dit onderzoek? 

Is er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van stagiaires? 

16. Hoe groot is in 2008 en 2009 de formatie van uw afdeling/onderdeel? Graag uitsplitsen naar 

vaste en tijdelijk formatie? 

 

PROCES & RESULTAAT 

17. Per inhuur-case de volgende informatie verzamelen (inclusief onderliggende documenten): 

a. Op welke wijze is de keuze voor de betreffende externe partij tot stand gekomen? 

Zijn er meerdere offertes gevraagd? Hoe verhoudt zich dat het inkoopbeleid? 

b. Hoe luidt de opdrachtverstrekking? 

c. Welke afspraken zijn er gemaakt over de afronding van de inhuur (incl. rapporta-

ge/verantwoording)? 

d. Heeft naar uw mening in dit geval de inhuur voldaan aan de oorspronkelijke doel-

stelling (rapportcijfer 1-10 laten geven)?  

e. Hoe en aan wie wordt er gerapporteerd over de inhuur? 

 

EVALUATIE 

18. Vindt er periodiek door uw afdeling/onderdeel een evaluatie plaats van de inhuur van der-

den? Zo ja, waar is dat terug te vinden? Wie zijn daarbij betrokken? Zo nee, waarom niet? 

19. Heeft er in de afgelopen vijf jaar onderzoek vanuit uw afdeling/onderdeel plaatsgevonden 

naar het onderwerp inhuur van derden? 
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BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE 3333. . . . DataverzamelingsDataverzamelingsDataverzamelingsDataverzamelings---- en i en i en i en interviewprotocol (directieniveau)nterviewprotocol (directieniveau)nterviewprotocol (directieniveau)nterviewprotocol (directieniveau), verkorte weergave, verkorte weergave, verkorte weergave, verkorte weergave    

 

BELEID 

1. Is er –gemeentebreed- beleid vastgelegd met betrekking tot inhuur van derden? 

a. Zo ja, 

- Waar terug te vinden? 

- Wat houdt dit beleid op hoofdlijnen in (procesmatig, inhoudelijk)? 

b. Zo nee 

- Waarom niet? 

- Zijn er wel ongeschreven regels/is er een bepaalde praktijk gegroeid (procesma-

tig, inhoudelijk) 

2. Hoe verloopt het proces m.b.t. inhuur van derden? Waar ligt het initiatief? Wie is beslissings-

bevoegd? Wie bepaalt de noodzaak tot inhuur? 

3. In hoeverre is het college van B&W betrokken bij beslissingen over inhuur van derden? Idem, 

Raad? 

4. In hoeverre verschilt het antwoord op de voorgaande vragen voor verschillende categorieën 

inhuur (bijvoorbeeld: uitzendkrachten, interim-management, projectmanagement, specialis-

tische adviseurs, vaklieden)? 

5. In hoeverre verschilt het antwoord op de voorgaande vragen naar de aard van de inhuur 

(incidenteel/eenmalig, structureel/terugkerend)? 

 

KOSTEN 

6. Welke afspraken gelden er m.b.t. de kosten van inhuur van derden? 

7. Is het daarbij relevant of inhuur binnen de formatie past of boven de formatie uitgaat? 

8. Hoe wordt inhuur van derden in begroting en rekening verwerkt? In aparte posten of onder-

gebracht in andere posten? 

9. In hoeverre verschilt het antwoord op de voorgaande vragen voor verschillende categorieën 

inhuur (bijvoorbeeld: uitzendkrachten, interim-management, projectmanagement, specialis-

tische adviseurs, vaklieden)? 

10. In hoeverre verschilt het antwoord op de voorgaande vragen naar de aard van de inhuur 

(incidenteel/eenmalig, structureel/terugkerend)? 

 

EVALUATIE 

11. Vindt er periodiek –gemeentebreed- een evaluatie plaats van de inhuur van derden? Zo ja, 

waar is dat terug te vinden? Wie zijn daarbij betrokken? Zo nee, waarom niet? 

12. Heeft er in de afgelopen vijf jaar onderzoek vanuit de gemeente plaatsgevonden naar het 

onderwerp inhuur van derden? 
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BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE 4444. . . . Checklist analyse dossiersChecklist analyse dossiersChecklist analyse dossiersChecklist analyse dossiers    

 

 
Afdeling  FFD     OW    OO&V 

 VROM       MZ      Griffie  

Jaar  2008        2009 

Korte typering  

 

 

Soort inhuur  uitzendkrachten           interim-management 

  projectmanagement     specialistische adviseurs  

  vaklieden 

Inhuur is …   incidenteel           terugkerend/structureel 

DT-memo aanwezig?   ja          nee 

DT-besluit   positief         negatief 

Argumentatie voor inhuur 

vanuit afdeling 

1. 

2. 

3. 

 

Evt. argumentatie DT  

 

 

Kosten t.l.v. …   afdelingsbudget        project     DT-pot 

  anders, nl. …. 

Begrote kosten  

Offertes   meerdere offertes gevraagd    enkele offerte, 

meerdere kandidaten    anders, nl. … 

Korte weergave opdracht-

verstrekking 

 

 

 

 

 

Looptijd contract(en)  

Welke afspraken over 

afronding gemaakt (ver-

antwoording, rapporta-

ge)? 

 

Inhuur afgerond cf. loop-

tijd? 

  ja (incidenteel)    ja (structureel) 

  nee, voortijdig beëindigd 

 

Dossier bevat: 
 DT-memo 

 DT-besluit 

 contract(en) 

 

 

Evt. bijzonderheden: 
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BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE BIJLAGE 5555. . . . Geraadpleegde (interne) documentenGeraadpleegde (interne) documentenGeraadpleegde (interne) documentenGeraadpleegde (interne) documenten    

 

� Programmabegroting 2008-2011 en 2009-2012 

� Jaarverantwoording 2005, 2006, 2007, 2008 

� Delen uit concept-jaarverantwoording 2009 

� Overzicht resultaatbestemming 2008 

� Burgerjaarverslagen 2006-2008 

� Grootboekoverzichten over 2008 en 2009 m.b.t. 630100 (Personeel van derden), 630120 

(DT-pot Personeel van derden), 634337 (Inhuren diensten), 634338 (Adviezen van derden), 

634344 (Uitbestede werkzaamheden) 

� Overzichten DT-pot t.b.v. jaarverantwoording 2008 en 2009 

� Dossiermappen inhuur van derden P&O (2008 en 2009) 

 

Deloitte, Onderzoek ontwikkeling personeelskosten, rapport uitgebracht aan de Griffier van de 

gemeente Zwartewaterland, 21 september 2007, m.n. bijlage 2 Overzicht personeel van derden 

2005 en 2006 

 

Verslag interne controle personeel periode januari t/m september 2009, ongedateerd 
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BIJLAGE 6BIJLAGE 6BIJLAGE 6BIJLAGE 6: : : : Memo Memo Memo Memo gemeente Zwartewaterland “Hgemeente Zwartewaterland “Hgemeente Zwartewaterland “Hgemeente Zwartewaterland “Hoe te handelen met inhuur van personeel”oe te handelen met inhuur van personeel”oe te handelen met inhuur van personeel”oe te handelen met inhuur van personeel” (o (o (o (on-n-n-n-

gedateerdgedateerdgedateerdgedateerd, in gebruik vanaf 2007, in gebruik vanaf 2007, in gebruik vanaf 2007, in gebruik vanaf 2007)))) 

 

Dit memo is per e-mail uitgezet binnen de organisatie en beschikbaar via het intranet van de 

gemeente Zwartewaterland. 

 

 

Hoe te handelen met inhuur van personeel? 
 
1. Een afdelingshoofd bespreekt met P&O of het inhuren van extra personeel noodza-

kelijk is. Wellicht zijn via het gebruik van flexibiliseringmaatregelen (waaronder het 
gebruik van de bandbreedte) nl. andere oplossingen mogelijk. Ook het inzetten van 
stagiaires wordt besproken met P&O. 

2. Besproken wordt de dekking van de inhuur. Er zijn diverse mogelijkheden: een 
afdeling heeft zelf budget, de kosten komen ten laste van een bepaald project of de 
DT-pot wordt aangesproken. Desnoods kan in overleg met Financiën budget worden 
aangevraagd. 

3. Wanneer het afdelingshoofd en P&O het eens zijn over de inhuur, wordt door het 
afdelingshoofd een DT-memo gemaakt, waarin de noodzaak van de inhuur wordt 
verwoord. Bovendien wordt een raming gemaakt van de kosten die de inhuur met 
zich meebrengt en wordt de dekking aangegeven. Op basis van deze memo beslist 
het DT uiteindelijk, middels een paraaf van de gemeentesecretaris, over de inhuur. 
De afgeparafeerde memo wordt bewaard bij P&O. Ongeacht de dekking van de 
kosten, beslist het DT over de inhuur van personeel. 

4. De daadwerkelijke inhuur vindt plaats via P&O. Dat wil zeggen dat contracten e.d. 
door P&O bewaard worden. 

5. Als is vastgesteld dat de rekeningen ten laste komen van de DT-pot worden de re-
keningen betaald via de gemeentesecretaris die zorgt voor het juiste boekingsnum-
mer. Als de kosten ten laste komen van een andere begrotingspost, gaan de reke-
ningen naar de betreffende budgethouder. 

6. De inhuur van derden wordt “extra-comptable” (buiten de financiële administratie) 
bijgehouden door P&O. 

7. De financiële administratie betaalt nota’s die te maken hebben met inhuur van der-
den alleen als deze zijn voorzien van juiste parafen, afkomstig van de budgethouder. 
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BIJLAGE 7BIJLAGE 7BIJLAGE 7BIJLAGE 7: Ge: Ge: Ge: Geraadpleegde rapporten omtrent inhuur van derden bij andere gemeenten, seleraadpleegde rapporten omtrent inhuur van derden bij andere gemeenten, seleraadpleegde rapporten omtrent inhuur van derden bij andere gemeenten, seleraadpleegde rapporten omtrent inhuur van derden bij andere gemeenten, selecccctie tie tie tie 

van naar grootte met Zwartewaterland vergelijkbare gemeenten (gerangschikt op gemeentvan naar grootte met Zwartewaterland vergelijkbare gemeenten (gerangschikt op gemeentvan naar grootte met Zwartewaterland vergelijkbare gemeenten (gerangschikt op gemeentvan naar grootte met Zwartewaterland vergelijkbare gemeenten (gerangschikt op gemeente-e-e-e-

naam)naam)naam)naam)    

 

Rekenkamercommissie gemeente Aalsmeer, ’t Is een vreemd’ling zeker …. Een onderzoek naar 

de doelmatigheid en doeltreffendheid van externe adviseurs in de gemeente Aalsmeer, 

november 2006 

Rekenkamercommissie Almelo, Onderzoek inhuur derden in de gemeente Almelo, oktober 2005 

Rekenkamercommissie Alphen-Chaam/Baarle-Nassau, Weten waarom. Onderzoek naar afwe-

ging inhuur externen in Alphen-Chaam, december 2008 

Rekenkamercommissie Bunschoten, Inhuur externen, februari 2008 

Rekenkamercommissie Delfzijl, Onderzoeksrapport Inhuur extern personeel, september 2008 

Rekenkamercommissie gemeente Gennep, Onderzoek inhuur van derden door de gemeente 

Gennep 2004-2006, oktober 2007. 

Rekenkamercommissie gemeente Hof van Twente, Weet wat je in huis haalt ..! Onderzoek naar 

de inhuur van externen door de gemeente Hof van Twente, juni 2007 

Rekenkamercommissie gemeente Krimpen aan den IJssel, Onderzoek inhuur tijdelijk extern 

personeel bij de gemeente Krimpen aan den IJssel, augustus 2009 

Rekenkamer Leiderdorp, Het proces. Onderzoek inhuur derden, juni 2002 

Rekenkamercommissie Midden-Drenthe, Eindrapportage Onderzoek Externe Inhuur, juni 2009 

(bevat ook informatie t.a.v. enkele andere gemeenten) 

Rekenkamer Raalte, Wat haal je me nou in huis? Een onderzoek naar inhuur derden in de ge-

meente Raalte, april 2008 

Rekenkamercommissie Rijnwoude, Rapport inhuur derden, oktober 2007 

Rekenkamercommissie Sluis, Inhuur externen, november 2007 

Rekenkamercommissie Soest, Kennis van inhuur. Onderzoek naar externe inhuur en kennisbor-

ging bij de gemeente Soest, juli 2009 

Rekenkamercommissie gemeente Urk, Inhuur van derden. Rekenkameronderzoek naar de inhur 

van derden in de gemeente Urk, mei 2009 

Rekenkamercommissie Waalwijk, Deskundigheid van buiten; goed geregeld?, januari 2008 

 

 

 


