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Rekenkamerrapport "Baas in eigen huis"

De rekenkamer stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. het rapport “Baas in eigen huis” voor kennisgeving aan te nemen;
2. de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen;

rekenkamer van Nieuwkoop

drs R.M. Freeke
directeur

Toelichting
Inleiding
De rekenkamer heeft onderzocht wat de kwaliteit is van de sturing op de inhuur van
derden in de periode na 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 in de gemeente
Nieuwkoop.
De rekenkamer Nieuwkoop doet de volgende aanbevelingen:
1. Stel op korte termijn een strategische visie, als afwegingskader, vast waarin
doelstellingen van externe inhuur zijn vastgelegd;
2. Geef (in de dossiers) de motivatie om tot inhuur over te gaan duidelijker weer;
3. Maak voorafgaand aan een inhuurtraject een kostenraming van het inhuurtraject
en leg deze vast;
4. Verbeter in de dossiervorming voor inhuur van externen en besteed daarin
specifieke aandacht aan het functioneren van de externe (zorg dat voor ieder
inhuurtraject een compleet dossier wordt aangelegd, inclusief motivatie en
kostenraming);
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5. Stel een vast stramien op voor de evaluatie van een inhuurtraject en neem dit in
de dossiervorming op;
Zoals gebruikelijk heeft ambtelijke wederhoor plaatsgevonden op de juistheid van de
feiten. Vervolgens heeft de rekenkamer het college uitgenodigd te reageren op de
conclusies en aanbevelingen. De reactie van het college is integraal opgenomen in het
rapport.
De rekenkamer heeft met tevredenheid gelezen dat het college de belangrijkste
conclusies onderschrijft. Het college geeft aan in 2009 een notitie te bespreken over de
wijze waarop ter vervanging of aanvulling van de eigen bezetting inhuur kan
plaatsvinden.
Beoogd effect
De gemeente Nieuwkoop een hulpmiddel bieden bij het maken van een kwaliteitsverbeterslag bij de inhuur van derden.
Argumenten:
1.1 Een strategische beleidsdocument waarin doelen van externe inhuur expliciet staan
vastgelegd ontbreekt nog;
2.1 Behoefte van inhuur wordt geformuleerd, maar motivatie niet of niet duidelijk;
Kanttekeningen:
1.1 In plaats van een strategisch beleidsdocument, meent het college voldoende te
hebben aan een notitie met uitvoeringsbeleid;
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
•
•

Aanbiedingsbrief
Rekenkamerrapport “Baas in eigen huis”

Advies meningsvormende raad 11 december 2008:
Voorstel kan naar de besluitvormende raadsvergadering van 18 december 2008 als
discussiestuk.
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