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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:
• concept kadernota Externe inhuur

Onderwerp: Kadernota Externe inhuur

Gevraagd besluit:
de kadernota Externe inhuur vast te stellen.

Inleiding en aanleiding
De Rekenkamercommissie heeft in de tweede helft van 2006 een vooronderzoek uitgevoerd naar de inhuur van
externen door de gemeente Den Helder in de periode 2003 t/m 2005. Onderzocht is of er gemeentelijk beleid en
uitvoeringsregels bestaan voor de inhuur van externen en of dat beleid en die regels ook gevolgd zijn. Als
extern beoordelingskader is een onderzoeksrapport gehanteerd: "Inzet interim-management bij gemeenten"
uitgebracht door het A&O-fonds gemeenten, met de daarbij behorende checklist.

De Rekenkamercommissie komt op basis van de bevindingen van het onderzoek tot een aantal conclusies en
doet hij een drietal aanbevelingen aan de gemeenteraad.

In zijn vergadering van 12 april 2007 heeft de gemeenteraad het rapport besproken, de conclusies
overgenomen en -voor zover in het kader van dit raadsvoorstel van belang- besloten:
"het College op te dragen binnen drie maanden een kaderstellende beleidsnota ten aanzien van de inhuur van
externen aan de gemeenteraad aan te bieden en daarbij de Handreiking Inzet interim-management binnen
gemeenten (A&O-fonds/IVA Tilburg 2004) als leidraad te hanteren;"
en
" het College van burgemeester en wethouders op te dragen bij de periodieke rapportages aan de
gemeenteraad te rapporteren over het gevoerde beleid ten aanzien van de inhuur van externen."

De kadernota strekt ter uitvoering van deze opdracht. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de opzet en
systematiek van genoemde "Handreiking". Deze heeft overigens specifiek betrekking op de inhuur van interim-
management en is daarom maar beperkt toepasbaar. Voor andere categorieën van inhuur is de handreiking
naar analogie gevolgd.

Overigens, in de reactie van het College op de bevindingen van de Rekenkamercommissie is al aangegeven
dat de omvang van de betreffende externe inhuur belangrijk dalende was. Die tendens heeft zich doorgezet. Ter
illustratie:

Topmanagement Specialisten
2005: €1.768.438,- 567.665,-
2006: € 831.238,- 481.361,-
2007: € 131.672,- 418.682,- (januari t/m augustus)

Uit dit overzicht blijkt dat inhuur van interims conform de intentie sterk is teruggebracht. In 2007 betrof dit nog
alleen de invulling van de functie van gemeentesecretaris, tijdens de selectieprocedure.

Bij externe inhuur kunnen drie categorieën worden onderscheiden. Deze categorieën zijn ook in eerdere
rapportages aan u t.a.v. externe inhuur gehanteerd:
• Categorie A: (Top) management
• Categorie B: Specialisten (niet leidinggevenden)
• Categorie C: Overige "reguliere" inhuur
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Bij externe inhuur kunnen drie categorieën worden onderscheiden. Deze categorieën zijn ook in eerdere
rapportages aan u t.a.v. externe inhuur gehanteerd:
• Categorie A: (Top) management
• Categorie B: Specialisten (niet leidinggevenden)
• Categorie C: Overige "reguliere" inhuur

De opgestelde kadernota heeft alleen betrekking op de eerste twee categorieën. Deze keuze is gemaakt omdat
dit ook de categorieën met sleutelfunctie zijn waar de Rekenkamercommissie haar vooronderzoek naar heeft
verricht.

De voorziening, kwantitatief en kwalitatief, in voldoende personeel behoort, als onderdeel van de
bedrijfsvoering, tot de competentie van ons college cq. de directie. De vastgestelde begroting en vooral de
daarin opgenomen budgetten voor personeel, vormen het financiële kader voor de inzet van regulier en
incidenteel personeel. Het rapport van de Rekenkamercommissie heeft aangetoond dat de inhuur van externen
niet steeds gestructureerd heeft plaatsgevonden en dat verslaglegging/verantwoording te wensen overliet.
Daarin voorziet nu deze kadernota.

Beoogd resultaat
Met het vaststellen van de kadernota Externe inhuur wordt enerzijds beoogd het voeren van een beleid dat er
toe bijdraagt dat er slechts in uitzonderlijke gevallen externe inhuur plaatsvindt voor (top)management en
specialisten en dat kennis wordt overgedragen aan de ambtelijke organisatie. Anderzijds beoogt de kadernota
een transparant proces van externe inhuur en volledige dossieropbouw.

Kader
De kadernota Externe inhuur wordt toegepast met inachtneming van de Nota Best Besteed.

Argumenten / alternatieven
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Het vaststellen van de nota heeft geen directe financiële gevolgen. Wel zal het toepassen van de nota er toe
bijdragen dat het overgaan tot externe inhuur altijd van een duidelijk besluit is voorzien en dat de dekking
geregeld is.

Juridische consequenties
Het vaststellen van deze nota heeft geen directe juridische gevolgen. In de nota zelf is opgenomen dat de nota
Best Besteed altijd van toepassing is.

Communicatie
Op dit onderwerp is het betrekken of informeren van burgeres en/of maatschappelijke organisaties niet van
toepassing.

Aanpak / uitvoering
Na besluitvorming wordt conform de kadernota gehandeld wanneer een vraag voor externe inhuur aan de orde
is.
Bij de programmarapportages en de jaarrekening wordt gerapporteerd over de inhuur van externen op basis
van de gegevens in de registratie.

Den Helder,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder

S. Hulman , burgemeester

H. Raasing , secretaris
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