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Voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie
inhuur van externen.

Grondslag raadsbeslu it

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar
inhuur van externen. Dit heeft geleid tot een rapport, dat
met dit voorstel ter behandeling en besluitvorming aan de
raad wordt aangeboden, in overeenstemming met art. 185
Gemeentewet.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport

van de rekenkamercommissie over de inhuur

van externen;

2.

De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over

te nemen en daarmee
het college (c.q. de ambtelijke organisatie) op te dragen;

a.

De te volgen procedure vast te leggen in een eenvoudig protocol op basis
van het thans gehanteerde aanvraagformulier.

b.

De afweging, waarom in een specifiek geval tot inhuur moet worden
overgegaan, als een vast onderdeel in het betreffende aanvraagformulier
op te nemen.

c.

De contracten ook in het Zaaksysteem (waarin ook alle overige contracten
worden geregistreerd) te registreren.

d.

In geval van tijdelijke waarneming van een functie, in het
aanvraagformuIier onder "opdrachtomschrijving" een verwijzing naar de
functiebeschrijving van de te vervangen functionaris op te nemen.

e.

Van tussentijdse evaluatiegesprekken en afrondende eindgesprekken een
beknopt verslag op te maken en bij langlopende contracten de momenten
van die tussentijdse gesprekken in het contract vast te leggen.
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Onderwerp
Aannemen rapport rekenkamercommissie inhuur van externen

Voorstel
Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie over de inhuur
van externen;
2. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen en daarmee
het college (c.q. de ambtelijke organisatie) op te dragen;
a. De te volgen procedure vast te leggen in een eenvoudig protocol op
basis van het thans gehanteerde aanvraagformulier.
b. De afweging, waarom in een specifiek geval tot inhuur moet worden
overgegaan, als een vast onderdeel in het betreffende
aanvraagformulier op te nemen,
c. De contracten ook in het Zaaksysteem (waarin ook alle overige
contracten worden geregistreerd) te registreren.
d. In geval van tijdelijke waarneming van een functie, in het
aanvraagformuIier onder "opdrachtomschrijving" een verwijzing naar de
functiebeschrijving van de te vervangen functionaris op te nemen.
e. Van tussentijdse evaluatiegesprekken en afrondende eindgesprekken
een beknopt verslag op te maken en bij langlopende contracten de
momenten van die tussentijdse gesprekken in het contract vast te
leggen.
1.

Beoogd resultaat
Met het kennisnemen van dit rapport wordt beoogd aan de raad de nodige helderheid te
bieden, met de hoop daarmee eventuele "ruis op de lijn" ongedaan te maken. Met het
overnemen van de gedane aanbevelingen wordt vooral beoogd enkele aanscherpingen en
verfijningen in de te volgen procedures te implementeren.

Argumenten
Het is aan de raad om een besluit te nemen over de door de rekenkamercommissie
gedane aanbevelingen.
De aanbevelingen zijn op de pagina's 11 en 12 van het hoofdrapport geadresseerd aan
de raad, het college en de bestuurlijk opdrachtgever en stuurgroep. De gebruikelijke
procedure van hoor en wederhoor is doorlopen en een bestuurlijke reactie van het college
is in het rapport opgenomen.
De reken ka mercom missie onderzoekt de doeltreffend heid, doel matig heid en
rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid. De uitkomsten van de
onderzoeken ondersteunen de raad bij het uitvoeren van zijn taken, waarbij het accent
ligt op het lerend effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan. De
rekenkamercommissie trekt op grond van het verrichte onderzoek conclusies en verstrekt
vervolgens rechtstreeks aanbevelingen aan de raad voor de toekomst. De griffier biedt
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vanuit zijn ondersteunende rol, via het presidium, de raad een technisch raadsvoorstel
aan, waarin de aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn opgenomen.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Kosten en dekking
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving
Niet van toepassing.

Communicatie
Het rapport is via de website van de gemeente openbaar gemaakt.

Vervolgprocedure en planning
De aanbevelingen bevatten een aantal korte termijn aandachts- en actiepunten voor het
college (c.q. de ambtelijke organisatie). Na vaststelling zullen dezezo spoedig mogelijk
ter uitvoering moeten worden opgepakt.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Dit raadsvoorstel bevat alle beslispunten. Er zitten geen bijlagen bij dit raadsvoorstel

Bijlagen ter informatie

1.

Aanbiedingsbrief rekenkamercommissie;

2. Eindrapport rekenkamercommissie inhuur van externen;
3. Bevindingen en bijlagen eindrapport inhuur van externen
HET PRESIDIUM VAN DE GEMEENTE WAALRE,

Namens dez

€lt

W. A. Ernes.
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