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Rapport Rekenkamercommissie externe inhuur bij de 5 Waddeneilanden
2019/
Burgemeester Wassink

Voorstel
De Rekenkamercommissie De Waddeneilanden heeft naar aanleiding van de
Wadden-tweedaagse op Schiermonnikoog in 2017 externe inhuur als onderwerp
van onderzoek gekozen. Het voorstel is de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie op basis van de bevindingen en conclusies van het
onderzoek over te nemen.

Samenvatting
De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat is de aard en omvang van de inhuur bij
de Waddeneilanden, hoe hebben zij het beleid en de regie t.a.v. externe inhuur
vorm gegeven, in hoeverre is daarmee een doelmatige en doeltreffende inhuur
geborgd, op welke wijze is de gemeenteraad daarbij betrokken.

Toelichting
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een documentenonderzoek en
interviews met relevante medewerkers. Op basis van de analyse van de
documenten en de interviews is een bevindingenrapport opgesteld. Dit
bevindingenrapport is voor ambtelijk wederhoor (feitencheck) aangeboden aan de
vijf afzonderlijke gemeenten. Op basis daarvan is bij gebleken onjuistheid en/of
onvolledigheid het bevindingenrapport aangepast. Vervolgens zijn de conclusies
en aanbevelingen opgesteld en toegevoegd aan de bevindingenrapportage.

Historie
Tijdens de Wadden-tweedaagse op Schiermonnikoog in 2017 is externe inhuur
genoemd als onderwerp voor mogelijk onderzoek van de Rekenkamercommissie.
Door raadsleden is destijds aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in
externe inhuur. Vragen van raadsleden hadden te maken met bijvoorbeeld hoe
inhuur geregeld is en hoe er wordt gekozen voor inhuur. Een vraag die ook naar
voren kwam was of gebruik gemaakt wordt van mogelijkheden van detachering uit
andere gemeenten, met name de andere Waddeneilandgemeenten. Andere
vragen waren: hoe kan de raad grip houden op inhuur, wat is de omvang van de
inhuur en is de omvang anders dan bij andere gemeenten?
De Rekenkamercommissie heeft mede op grond van die vragen externe inhuur als
onderwerp voor onderzoek gekozen.
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Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
In het onderzoek wordt ook gekeken naar de vraag hoe de raad over inhuur wordt
geïnformeerd en hoe de raad op inhuur kan sturen. Daarbij wordt in acht genomen
dat het bij externe inhuur in beginsel gaat om een uitvoeringsvraag, waar college
en ambtelijke dienst de verantwoordelijkheid voor hebben. Een gemeenteraad
kan echter wel algemene richtinggevende kaders vaststellen voor inhuur. Als dat
zo is, zal daarover ook controle door en terugkoppeling richting de raad moeten
plaatsvinden. Vanuit die invalshoek wordt ook de rol van de raad meegenomen in
dit onderzoek.

Advies van de raadscommissie
Het onderwerp wordt op 8 oktober behandeld in de vergadering van de
raadscommissie.

Ter inzage liggende stukken
•

Onderzoek naar externe inhuur op de Waddeneilanden.
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