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Onderwerp: Rapport rekenkamercommissie Den Helder 'Externe inhuur en toekomstgericht 
formatiebeleid' 

Gevraagd besluit: 
1. De conclusies uit het rapport 'Externe inhuur en toekomstgericht formatiebeleid' te onderschrijven; 
2. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen; 
3. Het college opdracht te geven een uit- en Invoeringsplan met tljdplanning van de in het rapport 

genoemde aanbevelingen, uiterlijk op 1 december 2014 aan de raad voor te leggen. 
4. Dat het college de rekenkamercommissie tegelijk met de raad informeert over het uit- en 

invoeringsplan. 

Publiekssamenvatting 
De mate waarin externe medewerkers worden ingehuurd voor het verrichten van gemeentelijke taken maakt 
deel uit van de strategische personeelsplanning. De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente 
de afgelopen jaren is omgegaan met het inhuren van externe medewerkers. Hieruit blijkt dat het beleid om de 
inhuur van externe medewerkers terug te dringen en de kosten daarvan te beheersen in de periode 2010-2012 
is gerealiseerd. 

De gemeenteraad van Den Helder heeft (met de Kadernota Externe inhuur 2007) kaders gesteld voor het 
inhuren van externe medewerkers. Op het gedeelte van de kaders dat gaat over de besluitvorming om over te 
gaan tot inhuur van externen, de werving en selectie daarvan en de opdrachtformulering wordt strak gestuurd 
en zijn de procedures goed bekend in de gemeentelijke organisatie. De kaders die betrekking hebben op het 
monitoren, evalueren, registreren en verantwoorden van de werkzaamheden van externe medewerkers worden 
in de praktijk minder consequent uitgevoerd. Er zijn geen standaard dossiers voorhanden. Hierdoor is er niet 
altijd zicht op naleving van gemaakte afspraken en ontbreekt de basis voor een evaluatie van de 
werkzaamheden die door externe medewerkers worden uitgevoerd. Ook de verantwoording over de inhuur van 
externe medewerkers schiet daardoor tekort. 

Inleiding 
Externe inhuur is al langer onderwerp van aandacht binnen de gemeente Den Helder en de 
Rekenkamercommissie. In 2006-2007 verrichtte de Rekenkamercommissie een vooronderzoek naar de inhuur 
van externen over de periode 2003 tot en met 2005. Dit leidde tot de Kadernota Externe inhuur 2007. Deze 
Kadernota geeft onder andere een aantal processtappen aan, die in de gemeente Den Helder bij de inhuur van 
externen doorlopen moeten worden. De Rekenkamercommissie wil weten in hoeverre de uitvoering van externe 
inhuur in de jaren 2010 tot en met 2012 is verlopen conform deze Kadernota. Daarom heeft zij een onderzoek 
uitgezet met de volgende centrale vraagstelling: In hoeverre vormt de Kadernota Externe inhuur 2007 feitelijk 
het kader bij externe inhuur door de gemeente Den Helder, wat waren de aard en omvang van de externe 
inhuur in de periode 2010 tot en met 2012 en in hoeverre was de externe inhuur door de gemeente Den Helder 
in deze periode doelmatig, doeltreffend en transparant? 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de externe inhuur en toekomstgericht 
formatiebeleid. Daarbij zijn een aantal conclusies en aanbevelingen vastgesteld. Door dit rapport ter 
besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad kan hij daar kennis van nemen en zijn taken beter 
uitvoeren. 
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Kader 
De doelstelling van de rekenkamercommissie is, kortweg, het ten behoeve van de gemeenteraad toetsen van 
het functioneren van het bestuur en de organisatie van de gemeente, opdat het toekomstig functioneren kan 
worden verbeterd. Om deze rol te kunnen vervullen, verricht de rekenkamercommissie onderzoek naar 
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en beheer. De raad besluit op basis 
van de "Verordening op de Rekenkamercommissie Den Helder 2011° over dit door het presidium opgestelde 
raadsvoorstel inzake het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie. 

Argumenten 
Het rapport van de rekenkamercommissie is tot stand gekomen na uitvoerige documentstudie, interviews en 
onderzoek ter plaatse. Op basis van het onderzoek heeft de rekenkamer conclusies getrokken en 
aanbevelingen gedaan. 

Conclusies 

Hoofdconclusie externe inhuur 
De gemeente Den Helder heeft met de Kadernota Externe inhuur 2007 en de medio 2012 ingevoerde nieuwe 
procedure, kaders gezet om op een doeltreffende, doelmatige en transparante wijze externe krachten in te 
huren. 
Het beleid om de externe inhuur terug te dringen en de kosten ervan te beheersen is in de periode 2010-2012 
gerealiseerd. Op basis van dit onderzoek kan worden gesteld, dat de beleidslijnen en de eerste drie 
processtappen uit de Kadernota Externe inhuur 2007 in de praktijk worden gevolgd. Uit de personeelsdossiers 
zou moeten blijken dat de laatste drie processtappen ook worden nageleefd. Deze dossiers zijn echter niet 
standaard voorhanden. Hierdoor is er te weinig zicht op de uitvoering van afspraken en ontbreekt de basis voor 
evaluatie van de doelen van de Kadernota. Daardoor kan tevens de gewenste transparantie in de uitvoering van 
het beleid en verantwoording daarover aan de raad, onvoldoende inhoud krijgen. 

Hoofdconclusie toekomstgericht formatiebeleid 
De gemeente Den Helder ontwikkelt een strategische personeelsplanning. Dit plan moet de basis vormen voor 
het toekomstige personeelsbeleid. Hierin wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen die op de gemeente 
af komen en op de geformuleerde ambities van de gemeente. De totstandkoming van de strategische 
personeelsplanning is echter ernstig vertraagd (ruim anderhalfjaar). Op dit moment heeft de gemeente geen 
zicht op de benodigde omvang van de vaste formatie en van de flexibele schil in de komende jaren. 

Aanbevelingen 

1. Behoud de bestaande beleidslijnen en procedures en faciliteer controle op de uitvoering. 
2. Actualiseer de kadernota naar aanleiding van de nieuwe procedure. 
3. Verbeter informatievoorziening aan de raad. 
4. Besteed structurele aandacht aan evaluaties en leereffecten. 
5. Zorg dat de strategische personeelsplanning voortvarend wordt opgepakt en doorgezet. 
6. Vraag het college om een uit- en invoeringsplan met tijdplanning van de genoemde aanbevelingen. 

Financiële consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Communicatie 
De rekenkamercommissie kan tegelijk door het college geïnformeerd worden met de gemeenteraad inzake de 
uitvoering en implementatie van de aanbevelingen die in het door de rekenkamer aangeleverde rapport staan. 
Realisatie 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit en dient de 
raad uiterlijk 1 december 2014 hierover te informeren. 

Den Helder, 6 mei 2014 
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Het presidium van de gemeente Den Helder, 

voorzitter 
Koen Schuiling 

raadsgriffler 
mr. drs. M isman 
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