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1 ONDERZOEKSOPZET 

1.1 Onderzoek naar de inhuur van derden 

De rekenkamercommissie van de gemeente Papendrecht heeft besloten een onderzoek uit te 

voeren naar de “Inhuur van derden”. De commissie heeft daartoe een aanpak geformuleerd en 

Jacques Necker BV verzocht om dit onderzoek uit te voeren. De nadruk van de door de 

commissie voorgestane aanpak ligt op het onderzoeken van procedures en processen. Een 

dergelijke analyse biedt immers meer zekerheid, inzicht en leermogelijkheden dan een 

evaluatie van de feitelijke bedragen van inhuur. 

De door de gemeente gehanteerde definitie van inhuur luidt: indien invulling wordt gegeven 

aan een vacature die niet in de reguliere formatie is opgenomen of het (tijdelijk) invullen van 

een reguliere formatie op een andere wijze dan via de benoeming in eigen dienst. 

1.2 Doelstelling en vraagstelling 

De rekenkamercommissie heeft de volgende onderzoeksdoelstelling geformuleerd:  

De sturing op inhuur indien nodig verbeteren. Hiertoe inzicht bieden in de aard van de 

inhuur en de redenen om te kiezen voor de inhuur van externen. Tevens inzicht bieden 

in de kwaliteit van het inhuurproces van behoeftestelling tot evaluatie en 

verantwoording.  

De commissie wil een leereffect genereren om het proces van inhuur te verbeteren. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling dat de kwaliteit van de extern ingekochte diensten wordt 

beoordeeld. Wel zal een oordeel worden gegeven over de kwaliteit van het gemeentelijk proces 

met betrekking tot inhuur. De verloop van het proces in de praktijk wordt daartoe afgezet 

tegenover zowel het gemeentelijk beleid als objectieve criteria. Het onderzoek richt zich op de 

jaren 2003 en 2004. 

Vanuit deze intentie en doelstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd:  

In welke mate maakt de gemeente Papendrecht doelmatig gebruik van de inhuur van 

derden?  

1.3 Doelmatigheid van inhuur 

Om de doelmatigheid van inhuur in beeld te brengen is eerst het gemeentelijk beleid in beeld 

gebracht. Dit gemeentelijk beleid is aan de hand van criteria getoetst. Vervolgens is de 

gemeentelijke praktijk van inhuur in beeld gebracht en ook deze praktijk is beoordeeld aan de 

hand van criteria. De criteria die gebruikt zijn om de praktijk te toetsen zijn van meer 

operationele aard dan de criteria waartegen het gemeentelijk beleid is afgezet. 
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1.4 Deelvragen 

In het onderzoek zijn de volgende deelvragen gehanteerd. 

1. Welk beleid voert de gemeente met betrekking tot inhuur derden en hoe valt dit 

beleid in termen van doelmatigheid te beoordelen? 

2. Hoe verloopt de inhuur van derden in de gemeentelijke praktijk en hoe doelmatig 

verloopt dit proces? 

3. Welke aanbevelingen zijn te formuleren om de doelmatigheid van het inhuurproces 

te verbeteren? 

1.5 Aanpak en fasering 

De inhuur van derden in de gemeente Papendrecht is eerst in brede zin onderzocht. In deze 

fase is het gemeentelijk beleid in beeld gebracht en op basis van toetsing aan criteria van een 

oordeel voorzien. Daarnaast is in dit stadium een beeld gevormd van de inhuurpraktijk 

gemeentebreed en zijn criteria voor het proces van inhuur geformuleerd. Hoewel deze criteria 

zo veel mogelijk geobjectiveerd zijn, blijft de selectie van criteria een subjectieve keuze.  

Vervolgens is een verdiepingsslag gemaakt. Interviews zijn afgenomen om de gemeentelijke 

praktijk scherper in beeld te brengen. Daarnaast zijn een vijftal dossiers nagelopen. Deze 

dossieranalyse loopt van de oorspronkelijke afweging tot en met de eindverantwoording en 

belicht daarbij alle tussenliggende stappen. Aan de hand van deze meervoudige case studie 

kan uiteraard geen algemeen oordeel over alle inhuuropdrachten worden afgegeven. Wel 

komen met deze aanpak oorzaken aan het licht die een ondoelmatig verloop veroorzaken of in 

stand houden. Die oorzaken kunnen zich wellicht ook op andere dossiers of binnen andere 

processen voordoen. De aanbevelingen richten zich op het wegnemen van deze oorzaken, 

zodat de doelmatigheid van de inhuur verbeterd.  
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2 HET GEMEENTELIJK AANBESTEDINGSBELEID 

2.1 Doel van het aanbestedingsbeleid 

Beleid ten aanzien van inhuur vindt haar basis in het aanbestedingsbeleid. Aanbesteding 

betreft feitelijk het inkopen van diensten en producten, terwijl inhuur zich beperkt tot het 

inkopen van arbeidskrachten. Inhuur is dus een specifieke vorm van aanbesteding. 

Het opstellen van beleid voor de inhuur van derden zal nooit een doel op zich zijn. Aan de 

inhuur van externen ligt immers juist de veronderstelling ten grondslag dat externen beter of 

efficiënter in staat zijn om een taak uit te voeren dan de gemeente zelf. Dat kan bijvoorbeeld 

zijn omdat de gemeentelijke organisatie niet over de geschikte expertise ten aanzien van een 

onderwerp beschikt of dat er sprake is van een capaciteitsprobleem. Het kan ook zijn dat 

bepaalde activiteiten zeer incidenteel voorkomen, zodat het niet bedrijfseconomisch optimaal is 

om vast personeel aan te nemen voor deze activiteiten. Het opstellen van beleid voor inhuur 

dient dus een secundair doel. Dit is (logischerwijs) in de eerste plaats het faciliteren van 

sectoraal beleid. Tegelijkertijd wil het aanbestedingsbeleid ook de procedure ten aanzien van 

de inkoop van diensten zelf op een efficiënte manier laten verlopen. Tenslotte geeft het beleid 

‘naar buiten toe’ aan hoe de gemeente met het onderwerp ‘aanbesteden’ wil omgaan.  

2.2 Criteria voor het aanbestedingsbeleid 

Om het gemeentelijk beleid te kunnen beoordelen, zijn een aantal algemene criteria 

geformuleerd. Deze hebben betrekking op de doelformulering, autorisatie en communicatie en 

toezicht.

Doelformulering: 

Het is duidelijk wat het beleid beoogt 

Het beleid en de gebruikte begrippen zijn duidelijk omschreven en eenduidig 

Autorisatie en communicatie 

Het beleid is door het juiste orgaan vastgesteld en geautoriseerd 

Beleid is zo gecommuniceerd naar alle betrokkenen, dat deze het beleid kennen en 

begrijpen 

Toezicht 

Er is periodiek toezicht op het naleven van het vastgestelde beleid 

Deze algemene criteria kunnen worden onderverdeeld in criteria waaraan het door de raad 

vastgestelde beleid moet voldoen en criteria waaraan het door het college vastgestelde beleid 

moet voldoen. Bovenstaande criteria zijn hieronder voor raad en college uitgewerkt en van een 

toelichting voorzien.  

2.2.a. Criteria voor raadsbeleid 

Vanwege haar kaderstellende rol dient de gemeenteraad de hoofdlijnen van het beleid aan te 

geven. Wat precies de hoofdlijnen van het aanbestedingsbeleid zijn, is de uitkomst van een 



politieke discussie over het onderwerp. Die uitkomst zal per geval verschillen. In ieder geval 

zal het aanbestedingsbeleid altijd volledig en consistent moeten zijn met een door de raad 

vastgesteld raadsprogramma, het collegeprogramma en/of uitspraken over de manier waarop 

met aanbesteden wordt ingegaan in bijvoorbeeld de paragraaf ‘bedrijfsvoering’ van de 

programmabegroting. Verder is van belang dat de raad beleid vaststelt dat een duidelijk doel 

heeft en dat meetbaar geformuleerd is, zodat controle achteraf mogelijk is. Vanzelfsprekend 

dient het beleid ook in overeenstemming te zijn met wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de 

regels t.a.v. Europees aanbesteden.) 

2.2.b. Criteria voor collegebeleid en binnen organisatie 

Binnen de door de raad gestelde kaders heeft het college de ruimte om het 

aanbestedingsbeleid verder handen en voeten geven. Zoals gezegd is aanbestedingsbeleid te 

beschouwen als facilitair beleid dat ten goede komt aan het sectorale beleid. Organisatiebreed 

zal er volgens het aanbestedingsbeleid moeten worden gewerkt. Dat betekent dat de regels 

ook binnen de hele organisatie bekend en duidelijk moeten zijn. Iedere medewerker die met 

aanbestedingsbeleid te maken krijgt moet weten wie welke verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden en taken heeft. Inhoudelijk dienen de regels doordacht te zijn en bijvoorbeeld 

voorschriften te bevatten ten aanzien van drempelbedragen in relatie tot de te kiezen 

procedure, aantal op te vragen offertes, autorisatie van opdrachtverleningen door een tweede 

persoon en dergelijke. Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat er afspraken zijn gemaakt over het 

toezicht op het naleven van het beleid. Dat laatste kan bijvoorbeeld inhouden dat bestekken, 

selecties en gunningen worden getoetst door een tweede persoon. 

In tabel 2.1 zijn de criteria voor het door de raad respectievelijk door het college vastgestelde 

beleid samengevat. 

Tabel 2.1 Criteria voor de beleidsformulering van raad en college 

Raad College en organisatie 

1 Volledig en consistent ten 
opzichte van abstracter 
geformuleerd beleid 

1 Passend binnen het door de raad 
geformuleerde beleid 

2 Doelgericht en 
controleerbaar 
geformuleerd 

2 Duidelijk geformuleerd (voor één uitleg 
vatbaar, expliciet over 
verantwoordelijkheden, bevoegdheden 
en taken) 

3 In overeenstemming met 
wet- en regelgeving 

3 De hele organisatie is bekend met het 
beleid 

4 Er is afgesproken hoe de naleving van 
het beleid wordt gecontroleerd 

2.3 De beoordeling van het gemeentelijk beleid 

Nu de criteria die ten aanzien van het gemeentelijk beleid gesteld kunnen worden, 

geformuleerd en geoperationaliseerd zijn, kan het gemeentelijk beleid hieraan worden getoetst. 
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Daaruit zal blijken in hoeverre het gemeentelijk beleid in Papendrecht op het gebied van inhuur 

en aanbesteding aan de gestelde criteria voldoet. Hierna is allereerst is het gemeentelijk 

beleid, zoals opgenomen in de nota aanbestedingsbeleid weergegeven. Daarna vindt de 

toetsing aan de criteria uit de vorige paragraaf plaats. 

2.3.a. De nota aanbestedingsbeleid 

Voorgeschiedenis 

Op 15 december 1999 adviseert de concerncontroller de afdelingshoofden en sectordirecteuren 

om een ‘inkoper’ aan te stellen. Met een professionele inkoopfunctie beoogt de controller de 

kwaliteit van de te leveren goederen en diensten te verbeteren, onnodige uitgaven te 

voorkomen, het inkoopproces te objectiveren en transparant te maken en te voldoen aan 

Europese wetgeving. Er is draagvlak voor het voorstel van de controller en per 1 september 

2000 neemt het college een inkoopadviseur voor de gemeente Papendrecht in dienst. De 

inkoopadviseur adviseert organisatiebreed en ressorteert onder de sectordirecteur Bestuur en 

Bedrijfsvoering. De functieomschrijving van de inkoopadviseur is opgenomen als bijlage 1. 

Betrokkenheid van de raad 

Ruim een jaar later wordt een nota aanbestedingsbeleid opgesteld. De nota is door het college 

vastgesteld op 22 januari 2002 en op 11 februari besproken in de commissie ABZ. De nota is 

dus niet door de raad vastgesteld, maar wel met de raad besproken. De bespreking in de 

commissie ABZ leidt nauwelijks tot discussie. Ook uit het collegeprogramma 2002-2006 

“Impulsen voor nieuw beleid” en de programmabegroting voor 2004 kan niet worden afgeleid 

dat de raad in het bijzonder op het onderwerp “aanbesteden” betrokken is. Beide documenten 

bevatten geen opmerkingen over het aanbestedingsbeleid.  

Doel en inhoud van de nota 

In de nota is aangegeven dat het aanbestedingsbeleid is om drie redenen opgesteld: 

1. om het aanbesteden te uniformeren en professionaliseren 

2. om bij te dragen aan een doeltreffende en doelmatige bedrijfsvoering 

3. omdat een inzichtelijk en transparant beleid bijdraagt aan de gewenste 

controleerbaarheid, doelmatigheid, integriteit en sociaal-maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de gemeente 

In de nota zijn twintig hoofdlijnen geformuleerd, die de kern van het aanbestedingsbeleid 

vormen. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 2. Het meest kenmerkende aan het 

beleid is dat het aanbestedingsbeleid op een uniforme manier decentraal door afdelingen, 

clusters of sectorbureaus uitgevoerd. De inkoopfunctie heeft een adviserende rol, maar de 

budgethouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanbestedingspraktijk. Het 

aanbestedingsbeleid wordt vastgelegd in AO-procedures. Tijdsduur mag geen overweging zijn 

bij de keuze voor een aanbestedingsvorm. In principe dient altijd openbaar te worden 

aanbesteed. Aanbesteden via een bundeling van losse opdrachten en het gebruik van 

mantelovereenkomsten genieten de voorkeur. 



De gemeente Papendrecht kent vijf aanbestedingsvormen. Deze zijn weergegeven in de 

onderstaande figuur.  

In de nota is een beslisboom opgenomen. Deze is van een toelichting voorzien, die te 

beschouwen is als handleiding. Aan de hand van de beslisboom en toelichting kan in 

voorkomende gevallen de juiste aanbestedingvorm worden gekozen.  

Aan het slot van de nota is een overzicht opgenomen van de verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden van de sectoren en de inkoopfunctie. Het overzicht onderstreept het 

uitgangspunt dat de sectoren zelf verantwoordelijk zijn voor het inkoopbeleid en dat de 

inkoopfunctie een adviserende en coördinerende rol heeft. Uit het overzicht is tevens af te 

leiden hoe de jaarlijkse evaluatie plaatsvindt: de inkoopfunctie rapporteert aan de sectoren en 

het DT. Het DT bereidt vervolgens de besluitvorming door B&W voor. 

De nota aanbestedingsbeleid heeft alleen betrekking op het proces van aanbestedingen en niet 

op bijvoorbeeld het contracteren, uitvoeren en evalueren van opdrachten. In een bijlage bij de 

nota worden de verschillende fasen van het totale aanbestedingsproces kort weergegeven. De 

gekozen indeling sluit aan bij de door ons onderscheiden zeven fasen in paragraaf 3.2. De 

feitelijke uitvoering van het beleid (het aanbestedingsproces) komt aan de orde in het volgende 

hoofdstuk. 

2.3.b. Toetsing van het beleid aan de criteria 

De in paragraaf 2.2 geformuleerde criteria zijn verwerkt in tabel 2.2. Per criterium is 

aangegeven of het beleid uit de nota geheel (G), deels (D) of helemaal niet (N) aan de norm 

voldoet. Elk oordeel is voorzien van een onderbouwing. 

Aanbestedingsvormen

Onderhandse aan-
bestedingsprocedures 

Openbare aan-
bestedingsprocedures 

Openbare 
aanbesteding 

Aanbesteding 
met 

voorafgaande 
selectie 

Onderhandse 
aanbesteding 

Onderhandse 
aanbesteding 

na selectie 

Enkelvoudige 
onderhandse 
aanbesteding 
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Tabel 2.2. Toetsingskader aanbestedingsbeleid  

Criterium G D N Toelichting 

Volledig en 
consistent ten 
opzichte van 
abstracter 
geformuleerd beleid 

Niet van toepassing, de 
raad heeft namelijk geen 
beleid ten aanzien van de 
inhuur van derden of het 
aanbestedingsbeleid 
vastgesteld. 

Doelgericht en 
controleerbaar 
geformuleerd 

Het beleid is niet 
doelgericht geformuleerd, 
maar wel controleerbaar. 
Volgens hoofdlijn 1 dienen 
gemeentebreed uniforme 
en controleerbare 
procedures te worden 
gevolgd  

C
ri

te
ri

a
 t

.a
.v

. 
ra

a
d

s
b

e
le

id
 

In
overeenstemming 
met wet- en 
regelgeving 

Eén van de 
uitgangspunten is dat 
beleid conform nationale 
en internationale 
aanbestedingsvormen 
verloopt. In de hoofdlijnen 
is dit uitgangspunt 
geconcretiseerd 

Passend binnen het 
door de raad 
geformuleerde 
beleid 

Niet van toepassing, de 
raad heeft namelijk geen 
vastgesteld beleid ten 
aanzien van de inhuur van 
derden of het 
aanbestedingsbeleid  

Duidelijk 
geformuleerd (voor 
één uitleg vatbaar, 
expliciet over 
verantwoordelijkhe
den, bevoegdheden 
en taken) 

De uitgangspunten en 
hoofdlijnen beogen een 
duidelijk en eenduidig 
beleid weer te geven. De 
nota besteed tevens 
aandacht aan de 
verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden. Op 
enkele plaatsen in de nota 
wordt deze duidelijkheid 
echter afgezwakt door ook 
alternatieven en 
afwijkingsmogelijkheden te 
bieden. 

C
ri

te
ri

a
 t

.a
.v

. 
c

o
ll

e
g

e
b

e
le

id
 

De hele organisatie Zoals uit de hoofdlijnen 



is bekend met het 
beleid 

blijkt dient het beleid 
gemeentebreed te worden 
uitgevoerd. Het vastleggen 
van het beleid in AO-
procedures  draagt hieraan 
bij. Dit garandeert echter 
niet dat de hele 
organisatie ook 
daadwerkelijk met het 
beleid bekend is? 

Er is afgesproken 
hoe de naleving 
van het beleid 
wordt gecontroleerd 

De inkoopunit heeft een 
adviserende functie. Dit 
advies dient in enkele 
gevallen verplicht te 
worden ingewonnen. Ook 
is het aanleggen en 
bijhouden van een 
aanbestedingsdossier 
verplicht. Jaarlijks 
rapporteert de inkoopunit 
aan het DT over het 
verloop van de 
aanbestedingen. 

Uit de tabel blijkt dat  de gemeente Papendrecht op twee van de zeven aspecten geheel 

voldoet aan de gewenste situatie. In drie gevallen is er sprake van een suboptimale invulling 

van het aanbestedingsbeleid. Géén van de criteria wordt volledig weggelaten in de nota. 

Twee criteria kunnen niet worden getoetst omdat de raad van Papendrecht geen 

aanbestedingsbeleid heeft vastgesteld. Zoals aangegeven is het wel of niet vaststellen van 

beleid door de raad een politieke keuze. Om die reden hebben wij het ontbreken van 

vastgesteld beleid niet als tekortkoming aangemerkt. 

2.4 Criteria ten aanzien van de gemeentelijke praktijk van inhuur 

In de vorige paragraaf zijn criteria geformuleerd waaraan het gemeentelijk beleid zou moeten 

voldoen. Ook de uitvoering van het beleid, oftewel de praktijk van inhuur kan aan de hand van 

criteria worden getoetst. Het gaat hier dan om het concretiseren van beleid naar operationele 

beleidsregels en om de daadwerkelijke praktijk binnen de gemeentelijke organisatie. In deze 

paragraaf zijn criteria geformuleerd die een doelmatige uitvoering van de inhuur van derden 

waarborgen. Doelmatigheid heeft betrekking op het bereiken van een kwalitatief zo hoog 

mogelijk resultaat onder minimale inzet van middelen. 

Het proces van aanbesteden kent zeven verschillende fasen: 
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1. Het opstellen van een probleemformulering en beleidsdoelstelling 

2. De afweging om tot inhuur over te gaan 

3. De selectie van de opdrachtnemer 

4. Het verstrekken van een opdracht 

5. De uitvoering van de opdracht  

6. De oplevering van het eindproduct 

7. De evaluatie van het proces 

In het navolgende wordt een toelichting gegeven op de afzonderlijke fasen en zijn de 

bijbehorende criteria weergegeven.  

2.4.a. Probleemformulering en beleidsdoelstelling 

Aan de uitvoering van (delen van) beleid ligt altijd een probleem ten grondslag. Dit is feitelijk 

het geval los van de vraag of de gemeente het beleid(sonderdeel) zelf uitvoert of dat externe 

inhuur gewenst is. Het is echter van belang dat het probleem helder is. Een adequate 

probleemformulering is noodzakelijk om een goede afweging te kunnen maken. Op basis van 

de probleemformulering kan een beleidsdoelstelling worden bepaald. Deze beleidsdoelstelling 

is van belang om in een later stadium een eventuele opdrachtnemer te selecteren. De 

doelstelling bevat in ieder geval een omschrijving van het probleem dat moet worden opgelost, 

een inschatting van de doorlooptijd, kwaliteitscriteria en het beschikbare budget. 

2.4.b. Afweging 

Bij het doelmatig willen uitvoeren van gemeentelijk beleid speelt op de achtergrond altijd de 

vraag: ‘wat kunnen we het beste zelf doen en wat kan beter worden uitbesteed?’. In de praktijk 

is het antwoord op deze vraag soms op voorhand duidelijk. In andere gevallen ligt de conclusie 

minder voor de hand. In ieder geval zal aan de hand van de aanbestedingsregels moeten 

worden bepaald of inhuur gewenst is. Hierbij spelen de volgende overwegingen een rol:  

De uit te voeren opdracht is onbetwistbaar noodzakelijk voor een goede uitvoering van het 

beleid 

Extern uitbesteden is goedkoper dan zelf doen 

De eigen organisatie beschikt over onvoldoende capaciteit of expertise om de gevraagde 

kwaliteit te leveren 

Eventuele alternatieve oplossingen zijn minder aantrekkelijk 

Het is niet persé noodzakelijk (of wellicht onwenselijk) dat de organisatie de taak zelf 

uitvoert 

2.4.c. Selectie 

Een zorgvuldige selectie van de opdrachtnemer bestaat uit vijf stappen: 



1. Een oriëntatie op de markt van aanbieders: op basis van de geformuleerde 

probleemstelling worden inlichtingen ingewonnen over manieren om het probleem aan te 

pakken. Op basis van de geformuleerde doelstelling worden uitsluitings- , selectie- en 

gunningscriteria geformuleerd. Daarna worden potentiële aanbieders in kaart gebracht.  

2. De aanvraag van offertes: bij een geselecteerd aantal bedrijven worden offertes 

aangevraagd1.

3. De beoordeling van de offertes: aan de hand van de uitsluitings- , selectie- en 

gunningscriteria worden de offertes vergeleken.  

4. De selectie van een aanbieder: de aanbieder die als beste uit de bus komt in termen van 

prijs-kwaliteit en prijs-kwantiteit verhoudingen en zijn opdracht overeenkomstig de 

doelstelling kan uitvoeren wordt benaderd.  

5. Het onderhandelen over de opdrachtvoorwaarden: het gebeurt zelden dat een offerte zo 

is geformuleerd dat een opdrachtnemer zich volledig in het aanbod kan vinden. Daarom 

is het zaak op de mogelijke punten van geschil nadere afspraken te maken alvorens tot 

gunning van de opdracht kan worden overgegaan.  

2.4.d. Opdrachtverlening 

Het is van belang dat opdrachtverleningen niet door één persoon gebeuren, maar dat er 

overleg en toetsing plaatsvindt. Daarom is het van belang dat de opdracht pas verleent wordt 

nadat de overwegingen en afwegingen uit de vorige fase zijn gecontroleerd door een tweede 

persoon.  

2.4.e. Uitvoering 

Tijdens de selectieprocedure zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de 

opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever dient er op toe te zien dat 

de opdrachtnemer deze afspraken nakomt. Hoewel de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor 

het volgens de offerte uitvoeren van de opdracht, dient de opdrachtgever hierop toe te zien. 

Tijdens de uitvoering verzekert de opdrachtnemer zich er ook periodiek van dat de kwaliteit 

van de tussenproducten gewaarborgd is. 

2.4.f. Oplevering 

Wanneer de opdrachtnemer zijn eindproduct inlevert, controleren de opdrachtgever en een 

tweede persoon of het product conform de offerte (inclusief eventuele tussentijdse afspraken) 

is uitgevoerd. De opdrachtnemer levert ook een overzicht van de activiteiten, bestede uren, 

eventueel een verantwoording van de gemaakte materiaalkosten en indien afgesproken andere 

gegevens. 

                                                                 

1 Volgens de regels van het beleid, bijvoorbeeld: minimaal 3 offerte-aanvragen, keuze wordt 

door meer dan één persoon gemaakt. 
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2.4.g. Evaluatie 

De opdrachtgever bespreekt het onderhandelings- en uitvoeringsproces met de 

opdrachtnemer, om na te gaan of zich knelpunten hebben voorgedaan en welke lering hieruit 

kan worden getrokken. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd en betrokken bij 

toekomstige vergelijkbare opdrachten en de evaluatie van het aanbestedingsbeleid. 

De opdrachtgever gaat na of het uitbesteden van de dienst heeft bijgedragen aan het halen 

van de doelstelling en rapporteert hierover richting de afdeling die belast is met het toezicht op 

de naleving van het aanbestedingsbeleid of het inhuurbeleid. De rapportage bevat in ieder 

geval een kwalitatieve omschrijving en een financieel overzicht. 

In onderstaande tabel zijn de criteria voor de uitvoeringspraktijk nog eens integraal 

weergegeven. De criteria vormen het toetsingskader voor de analyse van de case studies die 

in bijlage 4 zijn uitgewerkt. 

Tabel 2.3 Criteria voor de praktijk per fase 

Fase Criteria 

1. Probleemstelling en beleidsdoelstelling  Formuleren probleem 

 Formuleren beleidsdoelstelling en vertalen 
daarvan in een eenduidige opdracht 

2. De afweging om tot inhuur over te gaan  De uit te voeren opdracht is onbetwistbaar 
noodzakelijk voor een goede uitvoering van 
het beleid 

 Extern uitbesteden is goedkoper dan zelf 
doen 

 De eigen organisatie beschikt over 
onvoldoende capaciteit of expertise om de 
gevraagde kwaliteit te leveren 

 Eventuele alternatieve oplossingen zijn 
minder aantrekkelijk 

 Het is niet persé noodzakelijk dat de 
organisatie de taak zelf uitvoert 

3. De selectie van de opdrachtnemer  De vijf stappen voor selectie worden 
doorlopen   

4. Het verstrekken van een opdracht  De opdracht wordt gecontroleerd door een 
tweede persoon 

5. De uitvoering van de opdracht   De opdrachtgever ziet toe op het uitvoeren 
van de opdracht volgens de offerte 

 De opdrachtgever ziet er op toe dat de 



tussentijdse contactmomenten 
plaatsvinden 

 De opdrachtgever houdt de kwaliteit van de 
tussenproducten in de gaten 

6. De oplevering van het eindproduct  De opdrachtgever controleert het 
eindproduct op conformiteit met de offerte 

 Een tweede persoon controleert het 
eindproduct op conformiteit met de offerte 

 De opdrachtnemer heeft overzichten 
aangeleverd 

7. De evaluatie van het proces  Er is een schriftelijk verslag van de 
bespreking met de opdrachtnemer 

 Er is een rapportage over het behalen van 
de doelstelling 

2.5 Beleidsregels voor de inhuur van personeel 

2.5.a. Achtergrond en inhoud van de beleidsregels 

In augustus 2002 wordt mede onder budgettaire druk het formulier “goedkeuring invulling 

(tijdelijke) vacature” binnen de gemeente geïntroduceerd. Het formulier is ook geautomatiseerd 

verkrijgbaar. Alle afdelingshoofden, sectordirecteuren en sectorcontrollers ontvangen de 

voorgestelde afspraken schriftelijk. De definitie van een tijdelijke vacature luidt: indien invulling 

wordt gegeven aan een vacature die niet in de reguliere formatie is opgenomen of het (tijdelijk) 

invullen van een reguliere formatie op een andere wijze dan via de benoeming in eigen dienst. 

In het begeleidend schrijven wordt duidelijk gemaakt, dat het met name bij de inzet van 

tijdelijke krachten niet altijd duidelijk is uit welk budget de kosten worden gedekt. Om daarin 

verbetering te brengen zijn met betrekking tot het invullen van een tijdelijke vacature de 

volgende afspraken in het directieteam gemaakt: 

De invulling van een tijdelijke vacature wordt vooraf, via het formulier, ter goedkeuring 

voorgelegd aan de sectordirecteur.  

Naast de personele gegevens en de afspraken over de arbeidsvoorwaarden vindt ook een 

verantwoording en inschatting plaats van de kosten. 

Aangegeven dient te worden ten laste van welk budget de kosten worden gebracht. 

Het formulier wordt aan P&O toegezonden. Aan de hand van het formulier neemt P&O het 

initiatief met betrekking tot bijvoorbeeld het gebruik van het tijdschrijfregistratiesysteem.  

De keuze tussen een afdelingskostenplaats of een directe boeking op het product staat 

vrij, maar de voorkeur gaat uit om zoveel mogelijk via het tijdschrijfsysteem te registreren.  

In januari 2003 verschijnt een memo met betrekking tot inhuur derden. Inhuur dient geboekt te 

worden op de betreffende kostenplaats. Via het tijdschrijfregistratiesysteem worden de kosten 

vervolgens aan de diverse producten toegerekend. De functionaris die wordt ingehuurd moet 

dus tijd verantwoorden tegen een bepaald tarief.  
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In juli 2004 wordt een collegevoorstel uitgewerkt met betrekking tot de personeelsstop. In dit 

voorstel worden drie soorten van inhuur derden onderscheiden. Zo is soms sprake van 

oproepkrachten die fricties (bijv. ziekte) opvangen bij afwezigheid van bijvoorbeeld 

zwemonderwijzers of medewerkers van de gemeente werf. Volgens het voorstel is het op dit 

punt niet juist om een personeelsstop in te voeren, aangezien de gevolgen wel erg direct 

merkbaar zijn. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van adviseurs van projecten. De kosten 

daarvan worden doorberekend aan het betreffende project. Aangezien hier geen “winst” wordt 

gemaakt op de formatie wanneer deze invulling niet meer plaatsvindt, wordt voorgesteld om 

ook deze inhuurvorm te continueren. Tot slot worden externen ingehuurd voor de invulling van 

een (tijdelijke) vacature. Het betreft hier de inhuur voor regulier werk. Voor deze invulling 

gelden wel de regels en voorwaarden van de afgekondigde vacaturestop. Het voorstel gaat 

gepaard met een stroomschema. Hierin staan de afwegingen die gemaakt moeten worden. 

Opvallend is in dit schema, dat het directieteam een verzoek om een vacature in te vullen, 

beoordeelt. Het proces om een vacature te vervullen, begint feitelijk met het invullen van het 

goedkeuringsformulier. Op het formulier dient ook de dekking en de tijdschrijfcodering te 

worden ingevuld.  

In mei 2005 worden de spelregels contracten inhuur externen vastgesteld in het directieteam. 

Regionaal is met een aantal partijen onderhandeld, hetgeen heeft geresulteerd in 

raamcontracten met “preferred suppliers”. Er zijn geen omzettoezeggingen aan de bureaus 

gedaan. Geadviseerd wordt om eerst naar deze leveranciers te kijken, voordat men op zoek 

gaat naar een andere leverancier: hoe meer gebruik wordt gemaakt van de diensten van 

preferred suppliers, hoe hoger immers de besparingen. De spelregels geven zeer concrete 

handreikingen mee. Zo moet zelf een offerteaanvraag worden opgesteld, dient men duidelijk te 

zijn in de opdrachtomschrijving, de planning, het beschikbare budget, etc. Verder zal een 

inspanningsverplichting of een resultaatverplichting omschreven moeten worden en zullen 

evaluaties moeten worden opgesteld. De bijgaande checklist gaat nog een stap verder. Zo zal 

eerst het probleem en de opdracht omschreven moeten worden, waarbij ook andere 

mogelijkheden zullen moeten worden afgewogen. Voor de opdrachtformulering zijn 17 

aandachtspunten geformuleerd, welke zeer specifiek zijn. Zo zal in de opdracht de locatie van 

de werkzaamheden, de kwaliteitseisen, de benodigde voorzieningen, etc. opgenomen moeten 

worden. 16 aandachtspunten hebben betrekking op het offerte- en het gunningstraject en de 

checklist gaat ook in op de tariefstelling.  

De spelregels dateren van 2005 en vallen dus feitelijk buiten de onderzoeksperiode. 

2.5.b. Toetsing van de beleidsregels  

Wanneer de gemeentelijke beleidsregels worden afgezet tegen de criteria uit paragraaf 2.4, 

ontstaat het onderstaande overzicht (bij spelregels die uit 2005 stammen is dit tussen haakjes 

aangegeven): 



Criterium Bevinding 

Een probleemstelling 

Formuleren probleemstelling Ja, opgenomen in de checklist (2005) 

Formuleren doelstelling en vertalen 
daarvan in een eenduidige opdracht 

Ja, opgenomen in de checklist (2005) 

De afweging om tot inhuur over te gaan 

De uit te voeren opdracht is onbetwistbaar 
noodzakelijk voor een goede uitvoering van 
het beleid 

Ja, afweging wordt in DT gemaakt 

Extern uitbesteden is goedkoper dan zelf 
doen 

Ja, afweging wordt ook door P&O gemaakt 

De eigen organisatie beschikt over 
onvoldoende capaciteit of expertise om de 
gevraagde kwaliteit te leveren 

Ja, afweging wordt ook door P&O gemaakt 

Eventuele alternatieve oplossingen zijn 
minder aantrekkelijk 

Ja, opgenomen in de checklist (2005) 

Het is niet persé noodzakelijk dat de 
organisatie de taak zelf uitvoert 

Ja, opgenomen in de checklist (2005) 

De selectie van de opdrachtnemer 

De vijf stappen voor selectie worden 
doorlopen  

Ja, zij het dat een gedeelte van deze 
stappen al is doorlopen bij de vormgeving 
van de lijst met ‘preferred suppliers’. 

Het verstrekken van een opdracht 
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De opdracht wordt gecontroleerd door een 
tweede persoon 

Nee 

De uitvoering van de opdracht  

De opdrachtgever ziet toe op het uitvoeren 
van de opdracht volgens de offerte 

Ja, dit is opgenomen in de spelregels 
(2005) 

De opdrachtgever ziet er op toe dat de 
tussentijdse contactmomenten plaatsvinden 

Ja, dit is opgenomen in de spelregels (2005) 

De opdrachtgever houdt de kwaliteit van de 
tussenproducten in de gaten 

Dit is opgenomen in de spelregels (2005), maar 

de spelregels zijn niet erg specifiek op dit punt. 

De oplevering van het eindproduct 

De opdrachtgever controleert het 
eindproduct op conformiteit met de offerte 

Ja, dit is opgenomen in de spelregels 
(2005) 

Een tweede persoon controleert het 
eindproduct op conformiteit met de offerte 

Nee 

De opdrachtnemer heeft overzichten 
aangeleverd 

Nee 

De evaluatie van het proces 

Er is een schriftelijk verslag van de 
bespreking met de opdrachtnemer 

Nee

Er is een rapportage over het behalen van 
de doelstelling 

Nee

Op basis van de uitkomst van het toetsingskader kan worden geconstateerd, dat de 

operationele beleidsregels op het gebied van inhuur voor de jaren 2003 en 2004 niet voldoen 

aan de gestelde criteria. Daarbij zij opgemerkt, dat wanneer de spelregels van 2005 betrokken 

zouden worden bij dit onderzoek, dit oordeel aanmerkelijk positiever is.  



2.6 Uitwerking van de beleidsregels 

In de vorige paragraaf zijn de beleidsregels ten aanzien van de inhuur van personeel 

weergegeven en getoetst aan objectieve criteria. De vraag rijst nu, in hoeverre de 

beleidsregels in de praktijk ook daadwerkelijk worden toegepast. Hiertoe zijn een aantal 

vraaggesprekken afgenomen en documenten opgevraagd. De praktijk blijkt dan toch anders te 

zijn. Het gaat hier om de praktijk in 2003 en 2004, terwijl tevens eventuele significante 

ontwikkelingen uit 2005 zijn benoemd.  

Het beleid uit eerdere jaren en de concrete spelregels van 2005 zijn goed bekend bij de 

afdelingshoofden en bij de sectordirecteuren. Het onderwerp inhuur derden heeft de aandacht 

van het directieteam en staat daar regelmatig op de agenda. Dit komt mede door de 

taakstelling om tien procent op de bedrijfsvoering te bezuinigen. De organisatie zoekt deze tien 

procent onder meer bij de inhuur van derden.  

De afweging om tot inhuur over te gaan begint doorgaans met het constateren van een 

probleem. Iemand is bijvoorbeeld ziek geworden, gaat met zwangerschapsverlof of er moet 

speciale expertise worden ingehuurd ten behoeve van een bepaald project. Alternatieven 

worden niet vaak onderzocht. Zo schakelt men de afdeling Personeel en Organisatie (P&O) 

niet altijd in, om te bezien of niet goedkopere en efficiëntere vormen zijn om het probleem op 

te lossen. De spelregels zijn sterk gericht op de uitvoering, niet op de afweging, zo is de indruk 

bij sommige managers. In de praktijk vindt men de financiering voor inhuur bij 

onderuitputtingen elders of via de grondexploitatie. Als men de financiering rond heeft, is men 

zeer snel geneigd om tot inhuur over te gaan.  

Het is de bedoeling dat het hoofd (of de directeur) van de betreffende afdeling het formulier 

invult, dit formulier afstemt met P&O en dit formulier ter beoordeling voorlegt aan het 

directieteam. In de praktijk gebeurt het nog wel eens, dat dit formulier in het geheel niet wordt 

ingevuld en dat het directieteam niet op de hoogte is van de inhuur bij bepaalde afdelingen. De 

reden waarom men het formulier niet invult ligt in het feit, dat men de afdeling P&O te traag 

vindt werken. Gesteld wordt, dat men bij een acuut probleem van personele aard geen tijd 

heeft om drie weken te wachten. Het gevaar bestaat dan immers, dat de primaire processen 

onder druk komen te staan.  

Het offertetraject verloopt bij de eerste selectie redelijk conform de procedure, zij het, dat 

nogal eens wordt afgeweken van de lijst met preferred suppliers. Als reden wordt vaak 

opgegeven dat men op zoek is naar specifieke kennis en kunde die niet in de lijst voorkomt.  

Bij vervolgopdrachten heeft men volgens de ondervraagden nog wel eens de neiging om de 

opdracht uit te zetten bij degene die de eerste opdracht ook al heeft verricht. Dit gebeurt dan 

niet op basis van een offerteaanvraag en als men al met offertes werkt, dan wordt enkel van 

het bureau een offerte gevraagd die de eerdere opdrachten ook al heeft verricht. De verklaring 

hiervoor ligt volgens de geïnterviewden in het feit, dat sommige vervolgtrajecten dermate 

specifiek zijn, dat zij enkel kunnen worden verricht door het bureau dat ook de eerdere 

opdrachten heeft verricht. 

Ook de administratieve verwerking verloopt niet altijd consistent, aldus enkele ondervraagden. 

Soms wordt via de kostenplaats, soms wordt direct op de betreffende producten geboekt. De 

begrippen zijn soms voor meerdere interpretaties vatbaar en worden dan ook niet altijd 

eenduidig gehanteerd. Het gevolg is dan, dat een totaal inzicht op de inhuur van derden bij de 

directeuren ontbreekt. Dit inzicht wordt enkel aan het eind van het jaar bij het opstellen van de 
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jaarrekening gegenereerd, maar niet tijdens het jaar zelf. Tussentijds bijsturen op inhuur is dan 

moeilijk.  

Het direct boeken van inhuur derden op de betreffende producten is niet ideaal, zo wordt 

gesteld. De ingehuurde kracht behoeft dan immers geen tijd meer te schrijven, zodat het zicht 

op wat de kracht nu precies doet niet bevorderd wordt.  

Tijdens de daadwerkelijke inhuur is de controle op de ingehuurde kracht niet geformaliseerd of 

gestandaardiseerd. In de praktijk wordt toezicht volledig overgelaten aan het afdelingshoofd en 

wordt ook niet met evaluaties gewerkt. Ook aan het eind van de inhuurperiode vindt geen 

eindevaluatie plaats in formele zin.  

De inkoopfunctie is momenteel al enkele maanden vacant. Vanuit het concern wordt dit als een 

gemis ervaren, maar van de decentrale directies beduidend minder. Overigens is niet te 

traceren in hoeverre de inkoopfunctie nu daadwerkelijk een besparing heeft opgeleverd in 2003 

en 2004.  

De rol van de raad met betrekking tot inhuur derden is zeer marginaal. Zo is de nota 

aanbesteding door het college vastgesteld en zijn naar weten van de ondervraagden ook nooit 

raadsvragen gesteld. Dit is overigens niet verwonderlijk: inhuur derden wordt immers 

doorgaans onder de bedrijfsvoering gerekend en wordt dan ook overgelaten aan het ambtelijk 

management. Wel is er een relatie tussen de inhuur van derden en de rol van de raad als men 

via inhuur derden besparingen wenst te realiseren. Op dit moment is deze relatie er niet 

aangezien inhuur derden niet begroot wordt. Het gevolg is dan ook dat geen besparingen op 

begrotingsbasis ingeboekt worden en dat de raad hier dus ook geen oordeel over kan vormen 

tijdens het begrotingsdebat.  



3 INHUUR IN DE PRAKTIJK 

3.1 Een gemeentelijk breedbeeld 

De gemeente Papendrecht heeft in 2003 voor 3.555.288,06 euro ingehuurd en in 2004 voor 

2.821.800,79 euro. De reductie van inhuur wordt gerelateerd aan directe inspanningen van het 

management om de inhuur zo veel mogelijk te beperken. Een overzicht van de ingehuurde 

organisaties is opgenomen in bijlage 3. 

Wat opvalt is, dat van de 153 leveranciers in 2003, 12 leveranciers verantwoordelijk zijn voor 

47% van het inhuurbudget. In 2004 doet zich een soortgelijke situatie voor. 9 van de 187 

leveranciers nemen hier 39% van de totale inhuur voor hun rekening. De overige leveranciers 

kenmerken zich door relatief kleine factuurbedragen. De tien instanties met in 2003 en 2004 in 

totaal het hoogste factuurbedrag zijn weergegeven in tabel 3.1. In de tabel is ook aangegeven 

om welk type inhuur het gaat . De drie meest voorkomende typen inhuur in 2003 en 2004 zijn 

weergegeven in tabel 3.2.  

Tabel 3.1 Organisaties met in totaal het hoogste factuurbedrag 

2003 2004 

Bureau Bedrag Bureau Bedrag 

Akro Consult bv 253.902,60 Akro Consult bv 255.403,30  

Bouwmij Wouters 241.953,28 InterConcept 192.967,55  

Yacht Technology 182.918,12 Stasse&Venekamp 116.029,31  

Planconsult ICT 157.074,48 Yacht Technology 107.687,11  

Buro Asohr 155.051,20 Kooyenga Consult 106.939,97  

RBOI 139.063,85 RBOI 100.112,51  

Eiffel 131.809,96 St.Rio-AV/Strop 99.043,21  

Interwerk B.V. 109.963,14 Buro Asohr 97.697,86  

Kinderdijk,Schoo 103.437,52 Mr. G.A.H.M. Meij 83.090,00  

TMOP 93.383,46 Eiffel 78.605,07  



I N H U U R  I N  D E  P R A K T I J K

I N H U U R  V A N  D E R D E N

Tabel 3.2 Meest voorkomende typen inhuur 

Type inhuur Bedrag in 2003 Bedrag in 2004 

Advieskosten 1.480.261,33 1.421.289,52  

Uitzendkrachten 990.409,29 463.311,83 

Gedetacheerd personeel2 887.548,78 662.393,34 

De organisaties die in tabel 3.1 zijn vermeld zijn adviesbureaus en  uitzend- of 

detacheringbureaus. In 2003 staan er zes organisaties in de personele dienstensfeer in de top 

tien. Vier organisaties behoren tot de adviesbureaus.  

Ook in 2004 hebben de personele diensten de overhand: vijf organisaties behoren tot de 

laatste groep en vier tot de categorie adviesbureaus. Mr. G.A.H.M. Meij stuurt facturen die de 

ene keer als ‘advieskosten’ en de andere keer als ‘personeel derden niet via uitzendbureau’ 

worden ingeboekt. Gelet op de inschakeling van mr. Meij bij verschillende onderdelen van het 

Centrumproject is deze constatering overigens verklaarbaar. 

Tabel 3.1. ondersteunt het beeld dat in tabel 3.2. naar voren komt. Advieskosten en inhuur van 

personeel zijn zowel in 2003 als in 2004 de hoogste kostenposten. Uit tabel 3.2 blijkt echter 

ook dat zich in 2004 een verschuiving heeft voorgedaan ten opzichte van 2003. Het budget dat 

aan uitzendkrachten is besteed is gehalveerd en ook is er een kwart minder uitgegeven aan 

gedetacheerd personeel. De kosten voor externe adviezen blijven in 2004 redelijk gelijk ten 

opzichte van het voorgaande jaar. Als gevolg van de lagere kosten voor de inhuur van 

personeel, leiden de advieskosten in 2004 onbetwist tot de hoogste uitgaven. Werd in 2003 in 

totaal nog bijna 1,9 miljoen uitgegeven aan inhuur van personeel (0,4 miljoen meer dan aan 

advieskosten), in 2004 wordt juist 0,3 meer uitgegeven aan advies dan aan uitzendkrachten en 

gedetacheerd personeel. De reductie van uitzendkrachten en gedetacheerd personeel wordt 

wel gerelateerd aan inspanningen van het management om de totale uitgaven op inhuur derden 

te beperken.  

Het bedrag dat in 2003 gemiddeld met een inhuurfactuur gemoeid is, bedraagt 3010,40 euro. In 

2004 is dit 2.856,07 euro. De mediaan3 is in 2003 1497,00 euro en in 2004 1.148,75 euro. Op 

basis hiervan kan geconstateerd worden, dat de inhuur via relatief veel lage facturen verloopt. 

Dit kan betekenen dat er in deze periode weinig met raamcontracten wordt gewerkt, een 

constatering die ondersteund wordt door het relatief grote aantal leveranciers. 

                                                                 

2
De administratie van concerncontrol kent zowel de typering ‘personeel derden niet via uitzendbureau’ 

als ‘personeel via derden’. Deze zijn hier samengenomen in de categorie ‘gedetacheerd personeel’.

3
Het bedrag van de middelste van de naar grootte gerangschikte facturen.



De opdrachten worden gedurende het gehele jaar uitgezet, waarbij geen piek valt te 

constateren in enig seizoen of in enige maand.   

3.2 De beoordeling van de praktijk, de case studie 

3.2.a. Case studie van vijf facturen 

Tijdens het onderzoek zijn (de dossiers van) vijf facturen geanalyseerd. Het doel hiervan is 

drieledig. In de eerste plaats verschaft de analyse een beter inzicht in het proces van 

aanbesteding. Daarnaast kunnen de dossiers worden getoetst aan de hand de opgestelde 

criteria,  om op zo de mate van doelmatigheid te bepalen. Ten slotte kunnen eventuele 

ondoelmatigheden worden opgespoord. 

De vijf dossiers zijn geselecteerd aan de hand van de volgende selectiecriteria: 

1. Het hoogste factuurbedrag van een jaar; 

2. Het ingehuurde bedrijf met de meeste facturaties in een jaar; 

3. Het ingehuurde bedrijf met in totaal het hoogste factuur bedrag in een jaar; 

4. Opdrachten uit zowel 2003 als 2004; 

5. Een veelvoorkomende kostenplaats; 

6. Een opdracht uit de sector die het meest inhuurt; 

7. Een opdracht van de afdeling SoZaWe; 

Bij het opstellen van de criteria is veel waarde gehecht aan het ‘financieel belang’ van de 

inhuur. Daarnaast is gekozen voor een verdeling over de jaren 2003 en 2004. Aan de hand van 

voornoemde criteria zijn onderstaande facturen geselecteerd.  

Uit 2003: 

Activiteit  nr. 082150008, 'Optie aanv. renov. toren NH-kerk' (Advieskosten), categorie 

434002, cred.nr. 58999, factuurbedrag € 79.948,58, uitgevoerd door Wouters, Aannem. 

met als budgethouder 'Vacature'. Deze activiteit voldoet aan de criteria 1, 5 en 6 en net 

niet aan 3. 

Activiteit nr. 68510404, 'Haalbaarheid (algemeen)' (Advieskosten) , categorie 434002, 

cred.nr. 56956, factuurbedrag € 22.275,00, uitgevoerd door Akroconsult bv met als 

bugdethouder het hoofd van de afdeling Ontwikkeling van ROB. Bij deze factuur wordt 

voldaan aan criterium 3, 5 en 6; Er is gekozen voor de hoogste factuur (€ 22.750) van het 

totale aantal facturen (€ 253.902,60) 

Activiteit  nr. 79922100, 'Kostenplaats VROM' (Uitzendkrachten/uitzendbureau), categorie 

430002, cred.nr. 52662, factuurbedrag € 1.203,23, uitgevoerd door Tempo-Team Uitz. met 

als bugdethouder het hoofd van de afdeling Ontwikkeling van ROB. Deze activiteit voldoet 

aan criterium 2. 5 en 6
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Uit 20044:

Activiteit nr. 66110100, 'Verstrekken van uitkeringen', (Pers derden niet via uitzendb), 

categorie 4300001, cred.nr. 59310, factuurbedrag € 10.806,32, uitgevoerd door Pro/Coach 

met als budgethouder het hoofd van de afdeling SoZaWe van BES. Deze factuur voldoet 

aan de criteria 5 en 7.

Activiteit nr. 66920100, ‘Wvg voorvoorzieningen (Projecten), categorie 4343086, cred. nr. 

50352, factuurbedrag € 61.530,-, uitgevoerd door Westwaard wonen met als budgehtouder 

het hoofd van de afdeling SoZaWe van BES. Deze factuur voldoet aan criterum 7 en bijna 

aan 1

In bijlage 4 is per dossier een korte omschrijving van de activiteit geven, het proces van inhuur 

getoetst aan de criteria uit paragraaf 3.2 en een kwalitatieve analyse van het dossier gemaakt. 

Hieronder geven wij kort onze conclusies ten aanzien van de doelmatigheid van de inhuur 

weer. 

Factuur 1: advieskosten renovatie toren NH-kerk 

De gegevens die het dossier bevat zijn erg duidelijk. Het dossier toont aan, dat periodiek 

evaluatie en overleg heeft plaatsgehad. Ook wordt de oplevering gecontroleerd en zijn 

meerdere offertes aangevraagd. De vergelijking tussen de offertes is met name financieel. Niet 

duidelijk is in hoeverre men nu ook een kwalitatieve vergelijking heeft verricht.  

Factuur 2: advieskosten algemene haalbaarheidsstudie  

De gekozen constructie roept vragen op. In 1999 is gekozen voor de huidige opdrachtnemer en 

het is gebruik geworden om per jaar afspraken te maken over de verwachtte inzet van het 

externe bureau. Het is niet duidelijk in welke mate de gemeente tijdens het uitvoeringsproces 

kritisch beziet of werkzaamheden niet beter en/of goedkoper door anderen kunnen worden 

uitgevoerd. Ook blijkt niet dat de gemeente Papendrecht probeert om zoveel mogelijk diensten 

tegen een zo laag mogelijk prijs te realiseren of kwantumkortingen te bedingen. Evenmin wordt 

gekozen voor mantelovereenkomsten of vooruitzichten op vervolgopdrachten voor het externe 

bureau, op basis waarvan een financieel voordeel kan worden behaald. De doelmatigheid van 

de inhuur leidt hieronder. Ook het vooruitlopend op het opstellen en ondertekenen van een 

offerte uitvoeren van werkzaamheden komt de doelmatigheid van de inhuur van derden niet ten 

goede. Onderhandelen over kwaliteit en tijdsbesteding is dan immers niet meer mogelijk.  

                                                                 

4 Eerst selecteerden wij het hoogste factuurbedrag voor 2004: activiteit nr. 68510484, 'Van der 

Keviepand' (Advieskosten), categorie 4343002, cred.nr. 50039, factuurbedrag € 109.079,34, uitgevoerd 

door Stasse&Venekamp. Bij nadere beschouwing bleek dit echter geen door de gemeente geselecteerde 

externe inhuur te betreffen. Ook activiteit nr. 66910100, 'WvG algemeen' (Advieskosten), categorie 

4343002, cred.nr. 54314, factuurbedrag € 48.891,00, uitgevoerd door St. Rio-AV/Strop, bleek niet het 

te onderzoeken type inhuur te zijn.



Factuur 3: inhuur uitzendkrachten VROM 

De doelstelling van de inhuur is het vervullen van een tijdelijke vacature zodat de normale 

werkzaamheden door kunnen gaan. Naar verwachting is de doelstelling behaald. Vanwege de 

onvolledigheid van het dossier is het echter niet mogelijk om volledig te toetsen in hoeverre het 

proces van inhuur aan de gestelde criteria voldoet. De vraag of er aan meerdere partijen 

verzocht is een offerte uit te brengen, hoe het contact tussen opdrachtnemer en opdrachtgever 

is verlopen en of de interne procedure (zoals toetsing sectordirecteur, advies P&O en reactie 

DT) zorgvuldig is verlopen kunnen daarom niet positief worden beantwoord. 

Factuur 4: personeel derden voor verstrekken van uitkeringen 

De doelstelling van de inhuur is meer doelmatigheid in de verstrekking van uitkeringen. 

Vanwege de onvolledigheid van het dossier is het niet mogelijk om te toetsen in hoeverre het 

proces van inhuur aan de gestelde criteria voldoet. Daardoor blijft onduidelijk of de procedure 

zorgvuldig is doorlopen, wie precies welke rol heeft gespeeld en in hoeverre de doelstelling is 

gehaald. Tenslotte bevat het dossier een aantal slordigheden die tot vragen/opmerkingen 

leiden. 

Factuur 5: project aanpassing complexen woningbouwstichting 

Op basis van een financiële vergelijking lijkt het aanbod dat de woningstichting de gemeente 

heeft gedaan zeer voordelig te zijn voor de gemeente. In die zin is het project zeker doelmatig 

uitgevoerd. Omdat informatie ontbreekt ten aanzien van alternatieven waarbij anderen dan de 

woningstichting de werkzaamheden zouden hebben uitgevoerd, is het niet te achterhalen of 

een nog hogere graad van doelmatigheid mogelijk zou zijn geweest. Uit het dossier kan worden 

afgeleid dat de opdracht weloverwogen aan de woningstichting is verstrekt. Ten aanzien van 

de begeleiding, afronding en evaluatie van het project ontbreekt echter alle informatie. 

3.2.b. Conclusies naar aanleiding van de case studies 

Uit de analyse blijkt dat de dossiers nogal wat blinde vlekken laten hebben. Zo bevatten de vijf 

dossiers niet de offertes van de alternatieve aanbieders  en ontbreekt in twee dossiers zelfs de 

geaccepteerde offerte. Slechts in twee gevallen staat vast dat er daadwerkelijk meerdere 

offertes zijn aangevraagd. De noodzaak om tot inhuur over te gaan kan niet in alle gevallen 

aannemelijk worden gemaakt: alternatieve mogelijkheden worden immers niet zichtbaar 

onderzocht. Het verstrekken van een opdracht wordt in slechts twee van de vijf gevallen 

zichtbaar gecontroleerd door een tweede persoon en gebeurt soms pas als de ingehuurde 

kracht al bezig is. In vier van de vijf situaties is niet expliciet geëvalueerd. In één geval is er 

door een opdrachtnemer het initiatief tot evaluatie genomen middels een enquêteformulier. De 

organisatie kan echter geen ingevuld formulier tonen. In het algemeen sluit de dossierstudie 

aan op de constateringen die in het tweede hoofdstuk zijn gedaan, waar de beleidsregels 

werden afgezet tegenover de praktijk.   
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1 Conclusies 

De gemeente heeft in 2003 voor 3,5 mln. euro en in 1004 voor 2,8 mln. euro ingehuurd.  

Als wij ons enkel richten op de onderzoeksperiode 2003 en 2004 dan voldoet het gemeentelijk 

beleid t.a.v. de inhuur niet. Betrekken wij daar de spelregels die in 2005 zijn geformuleerd bij, 

dan voldoet het beleid echter aanmerkelijk meer aan de gestelde criteria. De concrete 

beleidsregels uit de onderzoeksperiode 2003 en 2004 boden immers nog te veel ruimte. De 

organisatie heeft vervolgens in 2005 een aantal gemeentelijke spelregels vastgesteld, die zeer 

concreet en eenduidig van aard zijn. Het algemene gemeentelijke beleid voldoet derhalve 

grotendeels, zij het, dat het beleid doelgerichter en duidelijker geformuleerd kan worden en dat 

het beleid niet altijd bekend is binnen de organisatie.  

De manier waarop de organisatie in de periode vanaf 2003 het beleid en de spelregels toepast, 

is echter niet conform de spelregels. De verbetermogelijkheden ten aanzien van de 

doelmatigheid van de inhuur zitten daarom meer in de manier waarop in de praktijk uitvoering 

aan het beleid wordt gegeven dan in de formulering van nieuw beleid. 

Wij concluderen dat tijdens het proces van afweging te snel wordt geopteerd voor de inhuur 

van derden. Andere alternatieven om een probleem van personele capaciteit op te lossen, 

worden zelden onderzocht en uitgewerkt. Veeleer gaat men over tot inhuur, zodra men de 

financiering daarvoor rond heeft. De afdeling P&O wordt niet vaak bij het afwegingsproces 

betrokken.  

Er wordt nog steeds soms direct op de producten en soms via de kostenplaats geboekt. Ook de 

begrippen van inhuur zijn niet altijd eenduidig. Zo kon niemand het verschil uitleggen tussen 

“personeel derden niet via uitzendbureaus” en “personeel van derden”, terwijl er ook een post 

bestaat voor “uitzendkrachten”.  

De formulieren die dienen om als directieteam een bepaalde vorm van inhuur te kunnen 

beoordelen, worden niet altijd ingevuld. Het gevolg is dan, dat de afdelingen die deze 

formulieren wel invullen, voor hun gevoel zwaarder de noodzaak tot inhuur moeten bewijzen 

ten opzichte van de afdelingen die deze formulieren niet invullen. In beide gevallen gaat men 

namelijk tot inhuur over. Deze praktijk werkt een cultuur van vrijblijvendheid in de hand. Ook 

voor de slagkracht van het directieteam lijkt het niet goed om te vrijblijvend om te gaan met 

een eerder gemaakte afspraak.  

Er wordt nogal eens ongemotiveerd afgeweken van de lijst met preferred suppliers. Dit is op 

zich te betreuren, aangezien men via het gebruik van deze lijst een besparing op de kosten 

voor inhuur voor ogen had. De praktijk van 2003 en 2004 laat zien, dat men met relatief veel 

leveranciers werkt, waarbij relatief kleine opdrachten worden geplaatst. Juist in zo’n situatie 

kan het werken met raamovereenkomsten besparend werken.  

Vervolgopdrachten worden vaak zonder meer gegund aan de bureaus die ook de eerdere 

opdrachten hebben uitgevoerd. Deze vervolgopdrachten vereisen dermate specifieke kennis, 

dat zij enkel door diegenen verricht kunnen worden die ook al eerder betrokken waren in het 



traject, zo is de redenering. Feitelijk zit de gemeente bij specifieke vervolgopdrachten “vast” 

aan een bepaald bureau: aan het begin van het traject is dan onvoldoende erkend, dat 

tussentijds wisselen van bureau eigenlijk niet mogelijk is en dat eigenlijk sprake is van één 

groot traject. Indien dit besef sterker zou zijn geweest, was het wellicht mogelijk geweest om 

aan het begin van totale traject een soort “kwantum”korting overeen te komen.  

Tussentijds ontbreekt bij het directieteam inzicht in het totaal verloop van de inhuur derden. 

Het gevolg is dan, dat ook niet goed tussentijds kan worden bijgestuurd, mocht men daartoe 

aanleiding zien. Een en ander is volgens de managers ook het gevolg van de minder 

consistente manier van begripshantering en de soms meerduidige administratieve verwerking.   

Er wordt geen gebruik gemaakt van gestandaardiseerde en geformaliseerde tussen- en 

eindevaluaties. De beoordeling van een ingehuurde kracht wordt doorgaans aan het 

afdelingshoofd over gelaten. Daarmee wordt het toezicht op deze kracht gesubjectiveerd.  

Aangezien inhuur derden feitelijk niet wordt begroot is het onder de huidige systematiek ook 

niet mogelijk om op begrotingsbasis een bezuiniging in te boeken op de inhuur derden. Inhuur 

financiert men uit onderschrijdingen elders of vanuit grondexploitaties. Deze onderschrijdingen 

doen zich tijdens het boekjaar voor en worden incidenteel aangewend om inhuur te bekostigen. 

Omdat inhuur niet geraamd wordt, kan ook moeizaam de besparing worden aangegeven op 

inhuur.  

De inkoopfunctie is in 2005 al een aantal maanden vacant. Deze wordt dus ook op dit moment 

niet ingeschakeld.   

4.2 Aanbevelingen 

De beleidsregels uit 2003 en 2004 voldoen weliswaar niet aan de gestelde criteria, maar de 

spelregels uit 2005 wel. Aangezien blijkt, dat men in de praktijk van de beleidsregels en de 

spelregels afwijkt, zullen de aanbevelingen zich moeten richten op de praktijk.

1. Wij bevelen aan om de afdeling P&O sterker te betrekken bij het afwegingsproces. Deze 

afdeling zou immers vanuit haar functie andere alternatieven kunnen inbrengen om 

problemen van personele capaciteit op te lossen. Zo kunnen soms bovenformatieven 

elders in de organisatie worden ingezet, of kan gedacht worden aan capaciteit die zich 

bij andere gemeenten in de regio bevindt.  

2. Gemaakte afspraken zullen moeten worden nagekomen. Het directieteam zou zwaarder 

moeten toezien op de naleving van afspraken en daar ook sterker op moeten controleren. 

De sectorcontrollers kunnen een rol vervullen bij dit zwaardere toezicht.  

3. De lijst met preferred suppliers zou enerzijds aangevuld kunnen worden met andere 

disciplines (die meer specialistische kennis bevatten), maar anderzijds ook beter gebruikt 

kunnen worden. Hiermee zijn immers besparingen mogelijk op de kosten van inhuur, 

aangezien men kans heeft gezien raamcontracten af te sluiten met de preferred 

suppliers.  

4. Wij bevelen aan om bij iedere vervolgopdracht opnieuw op basis van meerdere offertes 

te onderhandelen. Hiermee kan immers een kostenreductie worden bewerkstelligd. Als 

het qua kennis en kunde niet mogelijk is om bij een vervolgopdracht uit te zien naar een 

ander bureau, dan is feitelijk geen sprake van een vervolgopdracht, maar van één groot 
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traject. Dit zou dan in het begin van het totale traject geconstateerd moeten worden, op 

basis waarvan in de onderhandelingsfase tot kwantumkorting bedongen kan worden.  

5. De administratieve verwerking van de inhuur derden zou zodanig moeten worden 

ingericht, dat tussentijds een totaaloverzicht gegenereerd kan worden. Op basis van dit 

overzicht zou dan vervolgens tussentijds kunnen worden bijgestuurd, mocht daar 

aanleiding toe bestaan. Begrippen, coderingen en boekingen zullen eenduidig en 

consistent moeten worden toegepast. Inhuur van derden zou altijd via de kostenplaats 

geboekt moeten worden, om via het tijdschrijfsysteem grip te houden op de activiteiten 

van de ingehuurde kracht.  

6. Ingehuurde krachten zouden tussentijds en aan het eind geëvalueerd moeten worden 

volgens een vast omschreven procedure. Het ligt dan voor de hand, dat deze evaluaties 

niet meer alleen door het afdelingshoofd worden uitgevoerd, opdat de subjectiviteit van 

het oordeel wordt verminderd. De evaluaties zouden centraal moeten worden 

geregistreerd (door de inkoopfunctie) en toegankelijk moeten zijn voor een ieder die 

wenst in te huren.  

7. Wij bevelen aan om besparingen op inhuur per kostenplaats op begrotingsbasis in te 

boeken. Hiermee komt de rol van de raad beter tot zijn recht, aangezien het onderwerp 

inhuur derden dan meegenomen kan worden in het begrotingsdebat. Daarnaast wordt 

met deze aanbeveling feitelijk per kostenplaats een taakstelling geformuleerd met 

betrekking tot de personele lasten. Dit genereert een druk, maar ook een stimulans om in 

het afwegingstraject om te zien naar goedkopere oplossingen voor personele knelpunten, 

om de afdeling Personeel en Organisatie beter te betrekken en om de spelregels beter 

na te leven. 

8. De inkoopfunctie zou weer vervuld moeten worden. Los van de overige werkzaamheden, 

zou deze functionaris zich kunnen richten op het aanleggen van een inhuurbestand met 

bijbehorende evaluaties en op het uitbreiden van de lijst met preferred suppliers. Hoewel 

de bevinding die onder deze aanbeveling ligt, dateert uit 2005, acht de commissie het 

toch raadzaam om deze aanbeveling in dit rapport op te nemen.  
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BIJLAGE 2  HOOFDLIJNEN VAN HET AANBESTEDINGSBELEID 

1. Gemeentebreed worden dezelfde procedures gevolgd: uniformiteit en controleerbaarheid 

zijn belangrijk vanwege publieke taak gemeente. 

2. Budgethouders van organisatie-onderdelen zijn zelf verantwoordelijk voor hun 

aanbestedingspraktijk. 

3. Bij Europese aanbestedingen worden opdrachten voor homogene goederen gebundeld 

via de inkoopfunctie. 

4. Boven de Europese drempelbedragen worden de Europese richtlijnen gevolgd. 

a. De inkoopfunctie wordt altijd geraadpleegd. 

b. De accountant controleert de naleving van de Richtlijnen. 

5. Bij noodzakelijke samenwerking met een marktpartij, wordt vóór het leggen van contact 

bepaald of de samenwerkingsvorm Europees moet worden aanbesteed, zodat iedere 

marktpartij evenveel kans heeft. 

6. Voor verstrekte subsidies worden voorwaarden voor uitgave door de subsidiënt bepaald, 

voor ontvangen subsidies wordt de Europese regelgeving gevolgd. 

7. Papendrecht besteedt in principe altijd aan volgens de openbare 

aanbestedingsprocedures. 

8. Papendrecht past zoveel mogelijk uniforme aanbestedingsreglementen, 

inkoopvoorwaarden en standaardbestekken toe. 

9. Het aanbestedingsbeleid wordt vastgelegd in AO-procedures. 

10. Vaste relaties tussen gemeente en opdrachtnemers worden circa voor 2003 beëindigd. 

11. Voor bestedingen voor werken >75k€ en diensten >10k€ maken de aanbestedende units 

gebruik van de diensten van de inkoopunit. 

12. Tijdsduur mag geen reden zijn voor de keuze van een aanbestedingsvorm. 

13. Wanneer een andere aanbestedingsprocedure aantoonbaar grotere voordelen heeft mag 

van openbaar aanbesteden worden afgeweken. Dit geldt niet voor Europese 

aanbestedingen. 

14. De sectordirecteur is eindverantwoordelijk voor de beslissing om een afwijkende 

aanbestedingsvorm te kiezen. In de praktijk zal dit aan de orde zijn bij verschillende 

opvattingen van budgethouder en inkoopfunctie. 

15. Opdrachten mogen niet worden gesplitst in kleinere opdrachten om (drempels voor) 

openbare aanbesteding te ontlopen. Bundelen is wel toegestaan. 

16. Het gebruik van mantelovereenkomsten voor gebundelde opdrachten zal worden 

bevorderd. Ook mantelovereenkomsten moeten worden aanbesteed. 

17. Er worden objectieve selectie- en gunningscriteria gebruikt voor de keuze van een 

aanbieding. 

18. Naast verplichte advertenties in publicatiebladen wordt per aanbesteding bekeken wat 

andere goede manieren zijn om het aanbestedingsvoornemen kenbaar te maken. 

19. Onderhands aanbesteden mag alleen bij aannemers/leveranciers/dienstverleners die op 

de Groslijsten staan. Afwijkingen kunnen alleen gemotiveerd plaatsvinden en worden ter 

advies voorgelegd aan het inkooppunt. 

20. De aanbestedende organisatie-onderdelen zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en 

bijhouden van een aanbestedingsdossier en de levering van relevante gegevens aan de 

inkoopunit. 
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BIJLAGE 3  OVERZICHT INHUUR DERDEN 

In het onderstaande overzicht is per organisatie de som van facturen in 2003 en 2004 

weergegeven5. De organisaties zijn gerangschikt naar de hoogte van het bedrag in 2003. 

Organisatie 2003 2004 

Akro Consult bv 253.902,60 255.403,30 

Bouw- en aannemingmaatschappij Wouters b.v. 241.953,28 14.774,55 

Yacht Technology 182.918,12 107.687,11 

Planconsult ICT 157.074,48 11.399,95 

Buro Asohr 155.051,20 97.697,86 

RBOI 139.063,85 100.112,51 

Eiffel 131.809,96 78.605,07 

Interwerk B.V. 109.963,14 

Kinderdijk Sch. 103.437,52 48.040,34 

TMOP 93.383,46 14.978,66 

Mr. G.A.H.M. Meij 89.840,00 83.090,00 

Rein Geurtsen 89.014,63 15.074,94 

InterConcept 76.132,77 192.967,55 

                                                                 

5
Het overzicht is opgesteld op basis van de door concerncontrol aangeleverde overzichten. Naar ons is 

gebleken komen sommige organisaties meerdere malen onder dezelfde naam voor. Indien wij dit hebben 

geconstateerd hebben wij de verschillende bedragen bij elkaar opgeteld. Dit is ondermeer het geval bij de 

ArboUnie, Argonaut bv en Bouw- en aannemingsbedrijf Wouters bv. 
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Gemeente Zwijndrecht 74.187,28 563,61 

PinkRoccade Civ. 68.183,88 14.939,59 

Deloitte&Touche 63.460,90 11.864,08 

Brunel Ned 62.971,02 

Solliance BV 60.805,10 

K+V interimmanagement 60.608,05 

Tempo-Team Pers. 52.787,92 3.659,52 

Tempo-Team Uitz. 52.680,18 27.123,73 

BBN 51.603,42 77.168,86 

Overwater Taxati 51.011,25 13.900,72 

Veldhuizen Stads 46.583,00 2.625,00 

Assoc. v. Coaching 43.096,40 15.072,10 

Groot Vroomshoop 39.032,00 

A. Kleijn 36.953,55 38.574,71 

Langhenkel Zuid 36.896,64 

Grontmij. Z.H. 36.826,00 44.383,00 

Randstad Uitzend 36.818,67 5.812,02 

Berenschot R&S 35.695,72 

Gemeente Dordrecht, Stafdienst 35.112,75 12.681,54 

ArboUnie 34.513,64 

Milieu Z-H-Z 31.700,00 47.808,00 

Juurlink+Geluk 31.594,38 

Rivas Zorggroep 29.636,88 
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Mr. M.G. Dorrepaal 29.379,93 17.533,87 

Consultancy JS 24.870,82 2.500,00 

Kroes ICT Dienst 23.739,18 5.850,41 

Stibbe 23.701,84 70.260,46 

Schilten Schoonmaak 23.483,70 10.059,20 

Yacht Management 21.200,00 

Contain Organisatieadvies 20.850,59 511,40 

Stasse&Venekamp 20.111,59 116.029,31 

Buro Bewonersond. 19.875,38 

Argonaut bv 19.298,13 8.584,01 

Aqa HydraSep 18874,5 

Adviesbureau Onroerende Zaken 17.966,71 3.989,58 

Hartog Van Heijst 17.950,00 

NedGraphics 17.365,63 11.592,50 

Lugten Malschaer 17.091,96 

Mailprofs Uitzendbureau 16.707,38 22.282,24 

VLS Schoonmaak 16.600,09 7.141,55 

Mos Grondmechan. 14.888,99 

SOB Research 14.394,12 2.500,00 

Kooyenga Consult 12.104,60 106.939,97 

Hoogheemraadschap 11.111,90 

Dienst Welzijn OSB 11.103,04 

SIW 10.261,00 10.180,51 
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EWT 9.108,75 26.010 

GB Techn.-Beheer 9.017,60 6.074,90 

Oranjewoud 8.903,60 22.135,00 

Robberts 8.849,51 4.495,82 

Primair Adviesb. 8.410,49 10.575,76 

Vluchteling.Werk 8.403,36 7.600,00 

SoZaWe Dienst 8.398,97 

MAGMA 8.092,00 

Raetsheren vOrdenCo 7.642,50 7.671,00 

Goudappel Coffen 7.400,00 

Planon Huisvest. 7.175,70 797,30 

BMD Advies Rijnd 6.750,00 

KuiperCompagnons 6.353,84 7.506,60 

Aart de Hollander 6.258,59 27.876,84 

Arcadis 6.180,00 8.33,70 

VVE Pontonniersw 6.107,05 

Verhagen Oud-Bei 5.574,76 5.679,70 

Ingenieursbureau Concretio 5.478,00 

ISS Facility Services 5.336,65 4.339,03 

Kin ERA Makelaar 5.114,00 5.670,00 

SDU 4.933,62 490,89 

Ingenieursbureau BCC 4.550,00 

A.C. Rommelse 4.435,75 4.376,24 
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Vitri 4.403,00 

Kraal's loonbedrijf 4.341,90 

Van Ballegooijen 4.320,00 16.576,00 

Tauw 3.925,00 8.200,48 

Archeomedia 3.826,58 

M. v/d Ham. 3.608,90 2.649,03 

Kats&Waalwijk 3.600,00 

G3 Advies b.v. 3.404,20 

Mr. D. de Vries 3.399,52 

Lutjens& deGroot 3.320,00 

Ir. J.A. Stork, 3.272,50 

AVD 3.100,00 

Brandw.Zuid.H-Z. 3.058,82 7.411,00 

v/d Valk+ de Groot 2.896,90 

Mighty Res.Serv 2.822,93 

Bas Hubers 2.600,00 

Bestuur&Management 2.560,00 11.117,81 

Omega Nederland 2.400,00 

Polintech 2.380,00 

Steunp.Woonwagen 2243,25 

Drechtwerk 2.183,44 

Milas Gerechtst. 2.045,20 

Dordrecht Resear 1.874,25 
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Drs. A.B. Montens 1.705,88 1.032,50 

Jorgen Fotograf. 1.503,29 2.292,70 

OD 205 Stedenb. 1.415,18 35.577,35 

Kolpa Makelaars 1.341,24 1.382,75 

DHV Milieu/Infra 1.312,50 14.795,00 

Ooms Drechtstede 1.305,55 

S&W Consultancy 1.166,00 2.338,22 

ENECO 1.030,64 

Architekt van Rossum 964,28 

Welzorg 925,00 5.571,70 

Formnet 803,25 

Soc.Zak+Werkgelegenheid 639,00 17.404,73 

Nederlof Assur, 620,25 

GeoTax 612,60 

Natuur-Wetensch. 580,00 8.761,25 

Som BV 552,31 

AKD Prinsen Van Wijnen 538,76 

KUN inzFSW/CBO 535,00 

Kafi B.V. 455,00 

Eneco NetBeheer 431,97 

P. Arnoldus 389,58 

Rechtsbureau Achme 368,07 

OD plus 363,09 
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Tempo-Team Traje 360,00 818,24 

DC&C Payroll Ser 269,04 

Gelecon 253,27 

Lukagro 215,00 

CED Nomex 213,24 1.518,00 

IMK Intermediair 206,00 1.285,71 

SciaroneAudioSer 200,00 151,42 

CAO C405 / AZC 158,76 

Hedaal 132,06 

Go B&S 110,92 

GGD Z-H Z 100 5.256,00 

NIROV 87,48 

Pro-Mereor 59,50 

V. Isachanov 56,70 

L. Ninidze 56,70 

Ecophon 53,55 

Brand-Advisering 41,65 

Even Veldhuijzen 0,00 5.449,44 

Zondag Bouwgroep -7.215,10 

ABB Ontwikkeling -8.925,00 

St. Rio-Av/Strop 99.043,21 

VIOZ 63.600,00 

WSTG Westw.wonen 61.530,00 
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Brink Man. & Adv. 38.200,00 

Adviesbureau Radar 30.719,70 

CPS Consult 29.377,06 

BRO adviseurs 24.323,00 

Frisia Makelaars 24.009,50 

Het Miland 22.030,42 

Axima Services 21.603,05 

Centric IT Solutios 20.723,55 

Iv-Infra b.v. 19.002,00 

Empower-man bv 18.150,00 

AGS 16.300,00 

Marktplan Advies 16.207,80 

UDM adviesbureau 16.105,00 

Grijsen, park&str 15.981,85 

BNG Consult. Serv. 15.840,00 

EOS Organ.ontwik 15.551,93 

Arch. Hertzberger 14.875,00 

VHIC 14.089,07 

Hanselman Taxat. 11.310,00 

Groene Hart Serv 11.040,00 

Pro/Coach 10.806,32 

Blom Management Consultants 9.600,00 

Loyens Loeff 9.135,87 
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KPMG Meijburg&Co 8.960,00 

Atricon 8.693,80 

Marktplan Manag. 8.646,30 

Verhoeve Milieu 8.595,50 

Goud & Partners 5.625,40 

Gemeente Alblasserdam 5.317,63 

Morselt Borne 4.999,00 

NCATB 4.809,70 

Akertech 4.640,00 

AT MilieuAdvies 3.980,00 

Hodes Rentinvest 3.517,38 

Kruiswijk CTO 3.221,92 

Zuid-Holland ZD 3.157,00 

M&M Security 3.070,20 

DG Groep 3.035,00 

WPM Winkelcentr. 3.018,00 

VervCoordCentZHZ 2.916,66 

Green Lizard vof 2.915,00 

Kooyman Eigen Huis 2.650,20 

Esbi B.V. 2504,00 

Doll-AtelierBouw 2500,00 

KCAP Architects 2.500,00 

GeoSupportProj. 2.450,40 
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Cae Nederland 2.136,05 

IFCO Funder.exp. 2.100,00 

A. Kuijf & Zn. 2.050,37 

Kooijmans Geluid 1.999,00 

Hagen&Stam 1.991,22 

Active Promotie 1.876,20 

BodemOnderzoeker 1.730,00 

Scholten Awater 1.642,64 

Adviesbureau Gelhard 1.500,00 

Soters Bouwtech 1.450,00 

Spel Verhuur Cen 1.251,51 

v/d Roest & Busker 1.236,00 

Dinaf Traffic b.v. 1095,30 

Dactylo uitzendbureau 1.055,20 

Mr. R.J.T. van Halen 1000,00 

The Electric Co 1.000,00 

Euro P.A. 977,36 

Dekkers Drukkery 903,00 

Dierenkliniek Albla 875,98 

Technische Unie 718,96 

Muzada b.v. 658,42 

Accountantskantoor Kok 600,00 

Horecagr. Kreko 589,89 
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Juris Vijverberg 585,00 

W. van Ringelesteijn 577,50 

ISS Nederland 479,89 

BUMA 441,07 

CBB 434,69 

Dixi Sanit. Serv. 418,88 

Van Vulpen 402,22 

Koning BV 348,25 

YZ GraphicDesign 337,50 

S. Beer 330,00 

Drieman 312,00 

M.H.C. Kers 300,00 

VJK 250,00 

Reed Business 206,56 

Popcentrale 200,00 

Aggreko Ned. 197,21 

Vugt Papendrecht 170,53 

Happyness 150,00 

Fixet Papendrecht 139,00 

Peter Swikker Th 130,00 

www.deheeg.nl 99,96 

H.V. Groeneveld 95,00 

Aann. J.A. de Heer 90,00 
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Mr. B.M. Visser 80,00 

Korevaar bv 60,00 

Ned.Norm.Inst. 59,92 

Superwest C1000 55,12 

A.S.M. van Homoet 50,00 

R. Lucas 50,00 

T. Lucas 50,00 

R. Schut 50,00 

Gemeente Papendrecht 34,40 

Gezondh.dst/dier 25,60 

A. Valk 24,00 

L. Valk 24,00 

Bomenstichting 23,91 

Kadaster Z-W 20,02 

Totaal 3.555.288,06 2.821.800,79 
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BIJLAGE 4  CASE STUDIES 

Factuur 1: advieskosten renovatie toren NH-kerk 

Omschrijving 

De toren van de Nederlands Hervormde kerk aan de Kerkbuurt is in slechte staat. In de 

raadsvergadering van 28 februari 2002 is besloten om de huidige toren te slopen en een spits 

op het kerkgebouw te plaatsen. Daarmee wordt tevens een oorspronkelijke situatie hersteld. 

De gemeente neemt ca. 90 procent van de kosten voor zijn rekening en het college van 

kerkvoogden de overige tien procent. De feitelijke werkzaamheden worden grotendeels door 

een aannemer uitgevoerd. 

Toetsing 

Criterium Bevinding 

Een probleemstelling 

Formuleren 
probleemstelling 

In het concept-voorstel aan de raad (2002, nummer 10) is 
een duidelijke probleemstelling verwoord 

Formuleren doelstelling 
en vertalen daarvan in 
een eenduidige opdracht 

In het concept-voorstel is tevens op een beargumenteerde 
manier aangegeven wat het college voornemens is. 

De afweging om tot inhuur over te gaan 

De uit te voeren 
opdracht is 
onbetwistbaar 
noodzakelijk voor een 
goede uitvoering van het 
beleid 

In het genoemde concept-voorstel staat dat het 
onverantwoord is ingrijpende maatregelen nog langer uit te 
stellen.

Extern uitbesteden is 
goedkoper dan zelf doen 

Hierover zijn geen gegevens beschikbaar.  

De eigen organisatie 
beschikt over 
onvoldoende capaciteit 
of expertise om de 
gevraagde kwaliteit te 
leveren 

Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. 
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Eventuele alternatieve 
oplossingen zijn minder 
aantrekkelijk 

In het concept-raadsvoorstel wordt door het college 
aangevoerd dat restauratie van de toren financieel en 
estetisch minder aantrekkelijk is. 

Het is niet persé 
noodzakelijk dat de 
organisatie de taak zelf 
uitvoert 

Gebruik maken van een aannemer bij bouwwerkzaamheden 
is algemeen geaccepteerd. 

De selectie van de opdrachtnemer 

De vijf stappen voor 
selectie worden 
doorlopen  

Uit het dossier kan niet worden opgemaakt dat een 
marktoriëntatie heeft plaatsgevonden. Uit het voorstel aan 
B&W (volgnummer 2003/1293) blijkt dat aan vijf gegadigden 
verzocht is offerte uit te brengen. De uiteindelijke 
opdrachtnemer is de partij met de laagste prijs. Het is niet 
bekend of ook een kwalitatieve afweging heeft 
plaatsgevonden. Uit een brief van de sectordirecteur aan de 
aannemer (kenmerk 2003/978) kan worden opgemaakt dat 
over de definitieve prijs en eventueel meerwerk is 
onderhandeld.  

Het verstrekken van een opdracht 

De opdracht wordt 
gecontroleerd door een 
tweede persoon 

Het besluit om de opdracht aan de geselecteerde aannemer 
te verstrekken is behandeld door de afdeling Bouwen en 
Milieu van de sector ROB en met een bijdrage van de 
sectorcontroller. De sectordirecteur en het bureau 
beleidscoördinatie hebben het besluit geparafeerd voor 
gezien. Een paraaf van het afdelingshoofd ontbreekt in de in 
het dossier opgenomen versie., maar deze functie was 
toentertijd vacant. 

De uitvoering van de opdracht  

De opdrachtgever ziet 
toe op het uitvoeren van 
de opdracht volgens de 
offerte 

Hier wordt tijdens bouwvergaderingen periodiek op 
toegezien.  

De opdrachtgever ziet er 
op toe dat de 
tussentijdse 
contactmomenten 
plaatsvinden 

Ja, er zijn tien bouwvergaderingen geweest. 

De opdrachtgever houdt 
de kwaliteit van de 
tussenproducten in de 

Ja, ook dit is op te maken uit de bouwvergaderingen 
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gaten 

De oplevering van het eindproduct 

De opdrachtgever 
controleert het 
eindproduct op 
conformiteit met de 
offerte 

Ja, er is een procesverbaal van oplevering. 

Een tweede persoon 
controleert het 
eindproduct op 
conformiteit met de 
offerte 

Het procesverbaal is voorzien van meerdere handtekeningen. 

De opdrachtnemer heeft 
overzichten aangeleverd 

Ja, zowel in inhoudelijke als in financiële zin.  

De evaluatie van het proces 

Er is een schriftelijk 
verslag van de 
bespreking met de 
opdrachtnemer 

Ja, van de bouwvergaderingen wordt verslag gemaakt. 

Er is een rapportage 
over het behalen van de 
doelstelling 

Ja, zie boven. 

Kwalitatieve analyse 

De factuur die geanalyseerd is betreft één van de termijnen van de totale opdracht. In totaal is 

er in 2003 een bedrag ter hoogte van 241.953,28 euro aan de aannemer betaald. In 2004 is 

een bedrag van 14.744,55 euro overgemaakt. De totale kosten  zijn daarmee 7.687,27 euro 

lager dan het bedrag van de gunning (264.385,00 euro) en tevens 38.193,27 euro lager dan 

het in de offerte vermelde bedrag. 

Tussen de gemeente en het college van kerkvoogden van de kerk zijn afspraken gemaakt, die 

in een convenant zijn vastgelegd. In het convenant is ondermeer bepaald dat de bijdrage van 

de kerk grotendeels in natura (vrijwilligerswerk) wordt geleverd en dat het college van 

kerkvoogden onderzoekt of zij via subsidies extra middelen voor de bouw van de torenspits kan 

genereren.  
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Factuur 2: advieskosten algemene haalbaarheidsstudie  

Omschrijving 

Vanaf eind 1999 wordt de gemeente Papendrecht extern begeleid bij het procesmanagement 

voor het centrumgebied. Voor 2003 is op 7 april 2003 een offerte uitgebracht voor de te 

verrichten werkzaamheden in 2003. De factuur van onderhavige opdracht heeft betrekking op 

de gemaakte uren voor procesmanagement in januari 2003. 

Toetsing 

Criterium Bevinding 

Een probleemstelling 

Formuleren 
probleemstelling 

De probleemstelling betreft niet deze afzonderlijke factuur, 
maar het totale project. In het raadsvoorstel uit 1999 is deze 
probleemstelling weergegeven. Tussentijdse actualisaties of 
specificeringen van de probleemstelling zijn niet uit het 
dossier op te maken. 

Formuleren doelstelling 
en vertalen daarvan in 
een eenduidige 
opdracht 

Uit het raadsvoorstel uit 1999 en uit de toelichting op het 
dossier is op te maken dat het gaat om het 
procesmanagement van het centrumgebied in algemene zin. 
Uit het dossier blijkt niet dat voor 2003 een bijzondere 
doelstelling door de gemeente Papendrecht is geformuleerd. 
Op pagina 2003 van de offerte formuleert het externe bureau 
zelf wel een aantal werkzaamheden die in 2003 moeten 
worden verricht. 

De afweging om tot inhuur over te gaan 

De uit te voeren 
opdracht is 
onbetwistbaar 
noodzakelijk voor een 
goede uitvoering van 
het beleid 

Hierover is geen informatie in het dossier opgenomen. Op 
basis van de ‘Financiële analyse Centrumplan 
Papendrecht’d.d. 29 november 2002 en de bestuurlijke 
behandeling hiervan kan de (voortzetting van de) inhuur 
worden verklaard.

Extern uitbesteden is 
goedkoper dan zelf 
doen 

Uit navraag bij de afdeling concerncontrol blijkt dat het 
uurtarief voor ambtelijke projectmanagers € 35,60 per uur 
bedraagt6. Het uurtarief van de ingehuurde procesmanager is 

                                                                 

6
Het gaat hierbij om het uurtarief op basis van loonkosten, dus exclusief overhead. Uurtarieven van 

externen bevatten veelal wel een overheadcomponent. In de vergelijking is verder buiten beschouwing 
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aanzienlijk hoger.  

De eigen organisatie 
beschikt over 
onvoldoende capaciteit 
of expertise om de 
gevraagde kwaliteit te 
leveren 

In het raadsvoorstel uit 1999 wordt gesteld dat het project 
vanwege de schaal en het integrale karakter zeer complex is. 
Om die reden is naar externe advisering omgezien. Er wordt 
niet expliciet op de capaciteits- of expertisevraag ingegaan. 

Eventuele alternatieve 
oplossingen zijn minder 
aantrekkelijk 

Het externe bureau is in 1999 geselecteerd op basis van een 
selectie uit vier kandidaten. Uit het dossier blijkt niet dat de 
voor de in 2003 uit te voeren werkzaamheden alternatieven 
zijn onderzocht.  

Het is niet persé 
noodzakelijk dat de 
organisatie de taak zelf 
uitvoert 

Gebruik maken van externe expertise bij het uitvoeren van 
grootschalige projecten is algemeen geaccepteerd. 

De selectie van de opdrachtnemer 

De vijf stappen voor 
selectie worden 
doorlopen  

Uit aanvullend opgevraagde documenten blijkt dat via via een 
marktoriëntatie op potentiële procesmanagers heeft 
plaatsgevonden. Er zijn vier partijen uitgenodigd voor een 
gesprek. Op basis van deze gesprekken is één van de 
gegadigden verzocht offerte uit te brengen. Het is niet bekend 
waarom voor deze werkwijze is gekozen, welke 
selectiecriteria een rol hebben gespeeld en of er over de prijs- 
en kwaliteit van de te leveren diensten is onderhandeld. 
Omdat de ambtelijke aantekeningen vooral de werkervaringen 
van de kandidaten betreffen, gaan wij er vanuit dat 
persoonlijke kwaliteiten een grotere rol hebben gespeeld dan 
de ‘naam’ van een adviesbureau. Wij worden in deze mening 
gesterkt omdat een van de kandidaten die uiteindelijk niet 
wordt uitgenodigd voor een gesprek werkzaam blijkt te zijn 
voor de organisatie die uiteindelijk geselecteerd wordt. 

Het verstrekken van een opdracht 

                                                                                                                                                                                                 

gelaten dat het ambtelijk uurtarief gebaseerd is op basis van een contract van minimaal 1500 uur, terwijl 

het tarief voor detachering doorgaans niet of aan een kortere periode is gekoppeld.
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De opdracht wordt 
gecontroleerd door een 
tweede persoon 

Namens de gemeente Papendrecht is de opdrachtverlening 
voor 2003 ondertekend door de sectordirecteur. Het is niet 
duidelijk of de opdracht door een tweede persoon is 
gecontroleerd. Het besluit uit 1999 om met het externe bureau 
in zee te gaan is behandeld door het sectorbureau van de 
sector ROB, ondertekend door het afdelingshoofd, 
geparafeerd door een tweede persoon (functie onbekend), 
besproken in het DT, geparafeerd door het bureau 
beleidscoördinatie en vastgesteld door het college en de 
raad. 

De uitvoering van de opdracht  

De opdrachtgever ziet 
toe op het uitvoeren van 
de opdracht volgens de 
offerte 

De factuur is voor akkoord geparafeerd door de intern 
projectleider en de sectorcontroller.  

De opdrachtgever ziet 
er op toe dat de 
tussentijdse 
contactmomenten 
plaatsvinden 

De externe adviseurs nemen deel in diverse interne 
overleggen.  

De opdrachtgever houdt 
de kwaliteit van de 
tussenproducten in de 
gaten 

De inzet van de inhuur is gericht op tijdsbesteding en niet op 
het opleveren van (tussen)producten. Verondersteld wordt dat 
accorderen van de facturen tevredenheid over de kwaliteit 
van de inzet impliceert.  

Tussentijds is overigens ook de  ‘Financiële analyse 
Centrumplan Papendrecht’d.d. 29 november 2002 door een 
themacommissie vanuit de raad en de raad zelf besproken. 
Op de analyse heeft een review door een externe consultant 
plaatsgevonden, die volgens één van de geïnterviewden te 
beschouwen is als een tussentijdse evaluatie. Feitelijk betreft 
de bewuste analyse echter niet de hier geanalyseerde 
factuur. 

De oplevering van het eindproduct 

De opdrachtgever 
controleert het 
eindproduct op 
conformiteit met de 
offerte 

De inzet van de inhuur is gericht op tijdsbesteding 
(inspanningsverplichting) en niet op het opleveren van een 
eindproduct (resultaat). Verondersteld wordt dat accorderen 
van de facturen tevredenheid over de kwaliteit van de inzet 
impliceert. 

Een tweede persoon 
controleert het 
eindproduct op 
conformiteit met de 

De sectorcontroller heeft de factuur geparafeerd voor 
akkoord. 
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offerte 

De opdrachtnemer heeft 
overzichten aangeleverd 

De opdrachtnemer heeft per externe adviseur aangegeven 
hoeveel uren er zijn gewerkt.  

De evaluatie van het proces 

Er is een schriftelijk 
verslag van de 
bespreking met de 
opdrachtnemer 

Dit is niet in het verslag opgenomen. 

In de algemene voorwaarden geeft de opdrachtnemer na één 
tot twee maanden na afronding van de in de offerte 
uitgevoerde werkzaamheden een enquêteformulier zal worden 
verstrekt, op basis waarvan een schriftelijke evaluatie van de 
uitgevoerde werkzaamheden kan plaatsvinden. Dit formulier is 
op 1 maart 2004 vrijgegeven. Er is geen door de organisatie 
ingevuld exemplaar beschikbaar.. 

Er is een rapportage 
over het behalen van de 
doelstelling 

In de offerte van 2003 en voor de werkzaamheden waarop de 
factuur betrekking heeft is geen doelstelling geformuleerd, 
waardoor niet kan worden bepaald of deze gehaald is. De 
voorgenomen activiteit ‘procesmanagement’ is uitgevoerd. Het 
in 1999 gestarte project is nog niet voltooid, waardoor niet 
bepaald kan worden of de doelstelling is behaald. 

Kwalitatieve analyse 

Op 7 april 2003 is een offerte uitgebracht voor de in 2003 uit te voeren werkzaamheden. De 

voor die datum besteedde uren zijn dus niet op basis van een offerte verricht. Onduidelijk is 

wie heeft besloten dat deze werkzaamheden noodzakelijk waren en hoe dit is vastgelegd.  

De offerte uit 1999 heeft betrekking op de initiatieffase en de voorbereidings-

/haalbaarheidsfase. Er is geen document beschikbaar waarin is afgesproken cq. vastgelegd dat 

het externe bureau elk jaar een nieuwe offerte zal aanbieden.  

Factuur 3: inhuur uitzendkrachten VROM 

Omschrijving 

In verband met langdurig ziekteverzuim verzoekt de afdeling ontwikkeling van de sector 

Ruimtelijke Ordening en Beheer het college de vacature voor een administratieve 

ondersteuning/afdelingsassistent voor onbepaalde tijd te mogen invullen via het inhuren van 

een uitzendkracht. 

Toetsing 

Criterium Bevinding 

Een probleemstelling 
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Formuleren 
probleemstelling 

Er is een probleemstelling geformuleerd, namelijk het 
langdurig ziekteverzuim 

Formuleren doelstelling 
en vertalen daarvan in 
een eenduidige 
opdracht 

De doelstelling is het ziekteverzuim te ondervangen door 
tijdelijke vervanging 

De afweging om tot inhuur over te gaan 

De uit te voeren 
opdracht is 
onbetwistbaar 
noodzakelijk voor een 
goede uitvoering van 
het beleid 

Het gaat om gebruikelijke werkzaamheden, die nu wegens 
ziekte niet kunnen worden uitgevoerd. 

Extern uitbesteden is 
goedkoper dan zelf 
doen 

Het is aannemelijk te maken dat de inhuur van de 
uitzendkracht goedkoper is, dan zelf tijdelijk iemand in dienst 
te nemen (i.v.m. wervingskosten, risico’s bij terugkeer zieke 
werknemer e.d.) 

De eigen organisatie 
beschikt over 
onvoldoende capaciteit 
of expertise om de 
gevraagde kwaliteit te 
leveren 

Uit het dossier kan niet worden opgemaakt of het mogelijk 
was om gebruik te maken van de capaciteit van andere 
afdelingen/sectoren. 

Eventuele alternatieve 
oplossingen zijn minder 
aantrekkelijk 

Er worden geen alternatieve oplossingen besproken. 

Het is niet persé 
noodzakelijk dat de 
organisatie de taak zelf 
uitvoert 

Dit kan redelijkerwijs worden verondersteld. 

De selectie van de opdrachtnemer 

De vijf stappen voor 
selectie worden 
doorlopen  

In het dossier is het formulier ‘Goedkeuring invulling 
(tijdelijke) vacature opgenomen. In het dossier zijn geen 
documenten aangetroffen die er op wijzen dat er een 
marktoriëntatie heeft plaatsgevonden of is onderhandeld over 
de opdrachtvoorwaarden. Evenmin is duidelijk op welke 
gronden de opdracht aan het uitzendbureau is gegund. 
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Het verstrekken van een opdracht 

De opdracht wordt 
gecontroleerd door een 
tweede persoon 

In het dossier is een formulier ‘Goedkeuring invulling 
(tijdelijke) vacature opgenomen. Dit formulier dient te worden 
ondertekend door het afdelingshoofd en geparafeerd door de 
sectordirecteur. Handtekeningen en parafen ontbreken echter. 
Ook de door of in overleg met P&O in te vullen vragen t.a.v. 
de budgetruimte, het advies aan het DT en een eventueel 
akkoord van DT zijn niet ingevuld. 

De uitvoering van de opdracht  

De opdrachtgever ziet 
toe op het uitvoeren van 
de opdracht volgens de 
offerte 

In het dossier zijn geen verslagen tussentijdse besprekingen 
opgenomen. Evenmin is uit notities op te maken dat 
terugkoppelingsmomenten hebben plaatsgevonden.  

De opdrachtgever ziet 
er op toe dat de 
tussentijdse 
contactmomenten 
plaatsvinden 

Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. 

De opdrachtgever houdt 
de kwaliteit van de 
tussenproducten in de 
gaten 

Er is geen sprake van tussenproducten, daar het de  
gebruikelijke werkzaamheden op de afdeling betreft. 
Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het 
afdelingshoofd op het personeel op de gebruikelijke manier 
aanstuurt.

De oplevering van het eindproduct 

De opdrachtgever 
controleert het 
eindproduct op 
conformiteit met de 
offerte 

Er is geen sprake van een eindproduct, daar het de  
gebruikelijke werkzaamheden op de afdeling betreft. 
Redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het 
afdelingshoofd op het personeel op de gebruikelijke manier 
aanstuurt.

Een tweede persoon 
controleert het 
eindproduct op 
conformiteit met de 
offerte 

n.v.t., zie vorige 

De opdrachtnemer heeft 
overzichten 
aangeleverd 

Uit het formulier ‘Goedkeuring invulling (tijdelijke) vacature 
kan worden opgemaakt dat er wordt tijdgeschreven. 

De evaluatie van het proces 
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Er is een schriftelijk 
verslag van de 
bespreking met de 
opdrachtnemer 

Het dossier bevat twee opdrachtbevestigingen (5 juni 2002 en 
16 september 2003). Het ligt voor de hand om voorafgaand 
aan de tweede opdrachtbevestiging met de opdrachtgever te 
evalueren. Deze maken echter geen deel uit van het dossier. 

Er is een rapportage 
over het behalen van de 
doelstelling 

Met het vervullen van de vacature is de doelstelling behaald. 
De uitzendkracht heeft in ieder geval van 5 juni 2002 tot 16 
december 2003 voor de gemeente Papendrecht gewerkt. Er is 
geen rapportage aangetroffen.  

Kwalitatieve analyse 

Het bedrag van de in het dossier opgenomen factuur (€ 1180,80) komt niet overeen met de 

boeking op de kostenplaats VROM (1203,23).  

Het dossier bevat twee opdrachtbevestigingen door het uitzendbureau. De tweede 

opdrachtbevestiging is ondertekend op 16 september 2003, maar heeft als aanvangsdatum 16 

juni 2003 en geldt dus met terugwerkende kracht.  

Het salaris dat op het formulier ‘Goedkeuring invulling (tijdelijke) vacature vermeldt staat 

(16,40 excl. BTW) stemt niet overeen met het bedrag dat in de eerste opdrachtbevestiging is 

opgenomen (€ 15,86). Uit de in het dossier opgenomen factuur (d.d. 8 april 2003) blijkt dat het 

uitzendbureau wel € 16,40 in rekening brengt. 

Factuur 4: personeel derden voor verstrekken van uitkeringen 

Omschrijving 

De afdeling SoZaWe wil op een andere manier gaan werken. In de huidige werkwijze treden de 

medewerkers vooral op als bijstandsconsulent en ligt de nadruk op de rechtmatigheid van het 

verstrekken van uitkeringen. De afdeling wil echter op een meer doelmatige manier gaan 

werken, waarbij het accent komt te liggen op het voorkómen van het verstrekken van een 

uitkering en het zoeken naar werk door de cliënt. De medewerkers treden in die situatie op als 

klantmanagers. Uiterlijk 1 juli 2004 dienen de medewerkers van de afdeling SoZaWe klaar te 

zijn om de taken van het klantmanagerschap op zich te nemen. Om de medewerkers in staat te 

stellen hun rol als klantmanager te vervullen dient een plan van aanpak gevolgd te worden. Het 

project is betaald uit een subsidie van het Agentschap SZW van in totaal 355.499 euro. 

Toetsing7

Criterium Bevinding 

Een probleemstelling 

                                                                 

7
Verwijzingen naar bijlagen (met een hoofdletter) betreffen de bijlagen in het dossier.
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Formuleren 
probleemstelling 

In de opdrachtformulering (bijlage A) is een duidelijk resultaat 
geformuleerd: “Beoogd resultaat is dat uiterlijk 1 juli 2004  de 
medewerkers van de afdeling SoZaWe klaar zijn om de taken 
van het klantmanagerschap op zich te nemen!”. Wat hiermee 
bedoeld wordt is in de rest van het document goed 
uitgewerkt. 

Formuleren doelstelling 
en vertalen daarvan in 
een eenduidige opdracht 

De opdracht is open, maar wel eenduidig geformuleerd: 
gevraagd wordt om een nulmeting en een Plan van Aanpak, 
die tot het genoemde doel moet leiden. 

De afweging om tot inhuur over te gaan 

De uit te voeren 
opdracht is 
onbetwistbaar 
noodzakelijk voor een 
goede uitvoering van het 
beleid 

De werkwijze ‘nieuwe stijl’ past binnen het stuk ‘Presentatie 
en profilering SoZaWe’. Dit is een visie die door de afdeling 
gedeeld wordt, maar in de praktijk nog niet door iedereen 
wordt uitgevoerd. Het verbeteren van de communicatieve 
vaardigheden van de medewerkers zal het naar verwachting 
mogelijk maken om de visie in praktijk te brengen. 

Extern uitbesteden is 
goedkoper dan zelf doen 

Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. 

De eigen organisatie 
beschikt over 
onvoldoende capaciteit 
of expertise om de 
gevraagde kwaliteit te 
leveren 

Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. 

Eventuele alternatieve 
oplossingen zijn minder 
aantrekkelijk 

Er worden geen alternatieve oplossingen besproken. 

Het is niet persé 
noodzakelijk dat de 
organisatie de taak zelf 
uitvoert 

Dit kan redelijkerwijs worden verondersteld 

De selectie van de opdrachtnemer 

De vijf stappen voor 
selectie worden 
doorlopen  

In de inleiding bij het dossier staat vermeld dat de 
opdrachtformulering conform het gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid en in samenwerking met de inkoper aan 
drie externe marktpartijen is verzocht offerte uit te brengen. 
In het dossier zijn geen documenten aangetroffen die er op 
wijzen dat er een marktoriëntatie heeft plaatsgevonden of is 
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onderhandeld over de opdrachtvoorwaarden. Evenmin is 
duidelijk op welke gronden de opdracht aan Pro/Coach is 
gegund. 

Het verstrekken van een opdracht 

De opdracht wordt 
gecontroleerd door een 
tweede persoon 

Dit blijkt niet uit het dossier. De opdracht is volgens de 
inleiding bij het dossier per mail verstrekt. Het dossier bevat 
in het geheel geen ondertekende of geparafeerde stukken. 
Wij vragen ons af of bijlage B inderdaad de offerte betreft, 
gezien de titel en opbouw van het document.  

De uitvoering van de opdracht  

De opdrachtgever ziet 
toe op het uitvoeren van 
de opdracht volgens de 
offerte 

In het dossier zijn geen verslagen van evaluaties opgenomen. 
De opdrachtnemer geeft in bijlage D, pagina 4 aan dat wordt 
gewerkt met twee voortgangsrapportages. 

De opdrachtgever ziet er 
op toe dat de 
tussentijdse 
contactmomenten 
plaatsvinden 

Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. 

De opdrachtgever houdt 
de kwaliteit van de 
tussenproducten in de 
gaten 

Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. 

De oplevering van het eindproduct 

De opdrachtgever 
controleert het 
eindproduct op 
conformiteit met de 
offerte 

Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. 

Een tweede persoon 
controleert het 
eindproduct op 
conformiteit met de 
offerte 

Hierover zijn geen gegevens beschikbaar. 

De opdrachtnemer heeft 
overzichten aangeleverd 

In tabel E is een prospectief overzicht van de kosten van deel 
II van het programma weergegeven. In het overzicht staat: “u 
ontvangt bij defacturering van de volgende tranche een 
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gespecificeerde tijdsbesteding van de voorgaande factuur.” 
Dat overzicht is niet in het dossier opgenomen. 

De evaluatie van het proces 

Er is een schriftelijk 
verslag van de 
bespreking met de 
opdrachtnemer 

Dit verslag is niet in het dossier opgenomen. 

Er is een rapportage 
over het behalen van de 
doelstelling 

Deze rapportage is niet in het dossier opgenomen. 

Kwalitatieve analyse 

De opdrachtformulering is uitgebreid omschreven. Wel is opmerkelijk dat bijvoorbeeld niet is 

aangegeven om hoeveel medewerkers het gaat. Dit is voor de opdrachtnemende partij immers 

van belang voor het bepalen van de benodigde capaciteit en daarmee de prijs.  

Daarnaast is het opvallend dat in de opdrachtformulering staat: “Wij stellen voor dat jullie de 

offerte reeds ter inzage aan ons per mail of per post toestuurt, zodat wij de 

opdrachtformulering en de offertes op vrijdag 20 februari 2004 van 14:00 tot 15:00 uur in het 

gemeentehuis kunnen bespreken. In de eerste plaats is niet duidelijk of deze opmerking aan 

één of aan meerder potentiële opdrachtnemers is gesteld, omdat zowel een meervoudige als 

een enkelvoudige werkwoordsvorm wordt gebruikt. In de tweede plaats stellen wij op basis van 

ervaringen met het presenteren van offertes dat het presenteren en bespreken van drie 

offertes in één uur tijd niet realistisch is. Ten slotte staat klaarblijkelijk niet alleen de offerte ter 

discussie, maar ook de formulering van de opdracht zelf. 

Naar onze mening betreft bijlage B niet de uitgebrachte offerte, maar een voorstel voor een 

coachingsprogramma. Dit kan de uitwerking van een offerte, bijvoorbeeld een onderdeel van 

een Plan van Aanpak zijn. Bijlage B is opgeleverd tussen 12 en 23 maart 2004.  

De opdrachtformulering (Ref: PAP001/IK/pk) dateert volgens Pro/Coach (bijlage B, pagina 

3)van 23 februari, terwijl in de opdrachtformulering in het dossier (bijlage A) wordt gesproken 

over het presenteren van de offertes op 20 februari.  

Het factuurbedrag van de door ons opgevraagde inhuuractiviteit bedraagt 10.806,32, euro. Dit 

bedrag komt echter niet voor op de financiële overzichten bijlage C en E.  

Bijlage D heeft de status ‘vertrouwelijk’. Het lijkt een soort nader invulling of uitwerking van de 

offerte of het Plan van Aanpak te zijn. Het document bevat een voorstel voor de uitvoering van 

programmadeel II en ook afspraken over de begeleiding vanuit Pro/Coach en 

betalingsvoorwaarden. Opmerkelijk is dat de brief is geadresseerd aan het afdelingshoofd 

SoZaWe, maar dat er onderaan de brief ruimte is om niet alleen twee directeuren van 

Pro/Coach, maar ook het afdelingshoofd SoZaWe zelf te laten ondertekenen. Het doel en de 

status van het stuk blijven onduidelijk. De opsteller van het dossier kwalificeert het document 

als ‘Start van het programma deel II’.  
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Factuur 5: project aanpassing complexen woningstichting 

Omschrijving 

Op 25 juli 2002 doet Woningstichting Papendrecht het college van B&W het voorstel om de 

toegankelijkheid op galerijniveau van de onder hun beheer vallende wooncomplexen te 

verbeteren. De woningstichting wil 2/3 van de kosten voor haar rekening nemen en stelt voor 

dat de gemeente 1/3 van de kosten betaald. Op 10 september besluit het college op het 

voorstel in te gaan, hetgeen op 24 september 2002 ter kennis van de woningstichting wordt 

gebracht. Voor de feitelijke uitvoer van de werkzaamheden maakt de woningstichting gebruik 

van de diensten van een aannemer. 

Dit project onderscheidt zich van de overige vier omdat er geen sprake is van een vanuit de 

gemeente geïntieerde actie, maar van een aanbod aan de gemeente. Het staat de gemeente 

echter vrij om wel of niet op dit aanbod in te gaan en om die reden hebben wij het dossier toch 

aan de hand van het gebruikelijke toetsingskader beoordeeld. Wij hebben de woningstichting 

daarbij als ‘ingehuurde’ beschouwd. Voor de duidelijkheid geven wij een uitgebreidere 

toelichting op onze bevindingen dan bij de andere case studies. 

Toetsing 

Criterium Bevinding 

Een probleemstelling 

Formuleren 
probleemstelling 

Het voorstel aan het college bevat een probleemformulering. 
In het voorstel staat namelijk dat de gemeente op grond van 
de WVG verantwoordelijk is voor de verlening van 
woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 
t.b.v. de deelneming aan het maatschappelijk verkeer van in 
de gemeente woonachtige gehandicapten. 34 van de 114 
deuren zijn al aangepast In principe kan de gemeente met 
betrekking tot de 80 overige deuren in de complexen in de 
loop van de tijd aanvragen tot aanpassingen in het kader van 
de WVG ontvangen.  

Formuleren doelstelling 
en vertalen daarvan in 
een eenduidige opdracht 

De doelstelling betreft in feite het in de toekomst voldoen aan 
de wettelijke verplichting op basis van de WVG, door nu 
reeds (samen met de woningbouwstichting) actie te 
ondernemen 

De afweging om tot inhuur over te gaan 

De uit te voeren 
opdracht is 
onbetwistbaar 
noodzakelijk voor een 
goede uitvoering van het 
beleid 

Op het moment dat er een aanvraag binnenkomt is de 
gemeente verplicht actie te ondernemen. In het verleden zijn 
er 34 individuele aanvragen binnengekomen. Voor de 
resterende 80 deuren zijn er weliswaar geen actuele 
aanvragen, maar deze kunnen in de loop van de tijd wel 
komen. 
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Extern uitbesteden is 
goedkoper dan zelf doen 

Het aanpassen van de 80 deuren kost de gemeente 142.373 
euro. Dit is 1.780 euro per deur. De 34 afzonderlijke 
aanpassingen in het verleden kosten gemiddeld 5.300 euro. 
Het aanbod van de woningstichting is dus aanzienlijk 
goedkoper. 

De eigen organisatie 
beschikt over 
onvoldoende capaciteit 
of expertise om de 
gevraagde kwaliteit te 
leveren 

Het dossier bevat hierover geen informatie  

Eventuele alternatieve 
oplossingen zijn minder 
aantrekkelijk 

Eén van de alternatieven is om zelf per individuele aanvraag 
een aanpassing te laten uitvoeren. Zoals aangegeven is dit 
echter aanzienlijk duurder. Het is niet bekend of andere 
partijen het voorstel van de woningstichting goedkoper 
zouden kunnen uitvoeren. 

Het is niet persé 
noodzakelijk dat de 
organisatie de taak zelf 
uitvoert 

De gemeente is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk 
uitvoeren van de aanpassing, maar hoeft deze niet zelf te 
verrichten. 

De selectie van de opdrachtnemer 

De vijf stappen voor 
selectie worden 
doorlopen  

Concreet gaat het hier om de vraag of er alternatieven zijn 
onderzocht en of er over de prijs is onderhandeld. Hierover 
bevat het dossier geen informatie 

Het verstrekken van een opdracht 

De opdracht wordt 
gecontroleerd door een 
tweede persoon 

De opdracht is behandeld door de afdeling SoZaWe van BES 
en geparafeerd door het afdelingshoofd, de sectordirecteur 
en het bureau beleidscoördinatie. Het college heeft over de 
opdracht besloten. 

De uitvoering van de opdracht  

De opdrachtgever ziet 
toe op het uitvoeren van 
de opdracht volgens de 
offerte 

Hierover bevat het dossier geen informatie 
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De opdrachtgever ziet er 
op toe dat de 
tussentijdse 
contactmomenten 
plaatsvinden 

Hierover bevat het dossier geen informatie 

De opdrachtgever houdt 
de kwaliteit van de 
tussenproducten in de 
gaten 

Hierover bevat het dossier geen informatie 

De oplevering van het eindproduct 

De opdrachtgever 
controleert het 
eindproduct op 
conformiteit met de 
offerte 

Hierover bevat het dossier geen informatie 

Een tweede persoon 
controleert het 
eindproduct op 
conformiteit met de 
offerte 

Hierover bevat het dossier geen informatie 

De opdrachtnemer heeft 
overzichten aangeleverd 

Voor de complexen waar in 2003 aanpassingen hebben 
plaatsgevonden is een overzicht aanwezig. Dit is niet het 
geval voor de complexen waaraan in 2004 is gewerkt. 
Aangezien de factuur over 2003 pas op 20 oktober is 
verzonden, is het mogelijk dat de factuur voor 2004 nog niet 
is ontvangen. Om deze reden beoordeling wij dit criterium als 
‘voldoet geheel’ in plaats van ‘voldoet deels’. 

De evaluatie van het proces 

Er is een schriftelijk 
verslag van de 
bespreking met de 
opdrachtnemer 

Dit maakt geen deel uit van het dossier 

Er is een rapportage 
over het behalen van de 
doelstelling 

Dit maakt geen deel uit van het dossier 

Kwalitatieve analyse 

In de brief waarin de gemeente aangeeft te willen ingaan op het aanbod van de 

woningstichting, maakt zij ook melding van de mondelinge toezegging van de stichting om het 

onderhoud van alle in de wooncomplexen aangebrachte automatische deuropeners voor zijn 



B I J L A G E N

I N H U U R  V A N  D E R D E N

rekening te nemen. Het project kan daarmee worden beschouwd als een afkoop van de 

gemeentelijke WVG-verplichtingen t.a.v. deurautomaten en dorpelhulpen voor de complexen 

van de woningstichting. 

Uit navraag blijkt dat enkele van de complex en seniorenwoningen betreffen. Andere 

complexen betreffen ‘gewone’ woonblokken, waarin echter relatief veel gehandicapten wonen. 
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BIJLAGE 5  REACTIE COLLEGE d.d. 06-12-2005 OP CONCEPT-RAPPORT 

Rekenkamercommissie Papendrecht 
3350 AA 
PAPENDRECHT 

Geachte Rekenkamercommissie, 

Op 7 november jl. heeft u het onderzoeksrapport “Inhuur derden” aan ons 
aangeboden. Via dit schrijven doen wij u onze reactie op deze rapportage toekomen. 

Beoordeling rapportage 
De rapportage behandelt de wijze waarop de inhuur van derden door de gemeente 
Papendrecht plaatsvindt. Daarbij is gekozen om een leereffect te genereren om het 
proces van inhuur te verbeteren. Door die proceskant in het onderzoek (de 
onderzoeksopdracht) te benadrukken, ligt de focus heel erg op die procesgang en dus 
op een breed scala aan bedrijfsvoeringsaspecten. In onze ogen genereert het 
onderzoek hierdoor interessante leereffecten voor de organisatie. 

Voor wat betreft de methodologie en verantwoording van de rapportage menen wij, 
dat deze niet geheel volledig is. Op pagina 5 wordt geconstateerd, dat er criteria voor 
het proces van inhuur zijn geformuleerd. De onderzoekers stellen dat “hoewel deze zo 
veel mogelijk geobjectiveerd zijn, blijft de selectie van criteria een subjectieve keuze”.
Naar onze mening kan dat geen basis voor een objectief en onafhankelijk onderzoek 
zijn. In het vervolg blijkt ook nergens de herkomst van de criteria (zie bijvoorbeeld 
pagina 8 en 9). Er wordt wel aan die criteria getoetst en daarmee vormen deze criteria 
de basis voor de conclusies en aanbevelingen. Naar onze mening had dit grondiger 
(i.c. beter onderbouwd) gekund. 

Op basis van de criteria is een vijftal casussen geselecteerd, die diepgaand 
geanalyseerd zijn. Op basis van deze case-study wordt een aantal conclusies 
getrokken. Veelal blijkt dat de beleidsregels niet volledig gevolgd worden; het zijn 
procesmatige zaken die niet helemaal correct verlopen. Wij constateren, dat de nut en 
noodzaak van de inhuur door de onderzoekers niet in twijfel wordt getrokken. 
De resultaten van de toetsing van beleidsregels en de case-study worden vertaald in 
een groot aantal aanbevelingen. Aanbevelingen die liggen op het niveau van 
bedrijfsvoering; beheersing van de afspraken die zijn gemaakt. Aanbevelingen die 
vooral het management ter harte moet nemen. 

De rapportage gaat inhoudelijk diep in op onderwerpen die op het niveau van 
bedrijfsvoering onderzocht zijn. Die inhoudelijke focus komt daarmee ook terug in de 
conclusies en aanbevelingen. Het is de enerzijds de vraag in hoeverre de 
gemeenteraad over deze zaken zou moeten oordelen; de verantwoordelijkheid voor 
de bedrijfsvoering is een zaak van het College (zie Gemeentewet artikel 160). 
Anderzijds bevatten de aanbevelingen weinig kaderstellende elementen; ze zitten 
feitelijk op het managementniveau. De leereffecten liggen hierdoor ook op de 
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procesmatige kant (de wijze waarop inhuur plaatsvindt), in dat kader biedt de 
rapportage interessante aanknopingspunten en verbeterpunten voor de organisatie.  

In dat licht bezien kan een analyse van nut en noodzaak voor de producten en 
dienstverlening van de gemeente door de inhuur van derden een meerwaarde 
hebben.  
Het spreekt voor zich, dat een overheid die klein, efficiënt en doelmatig wil zijn, derden 
moet inhuren om de gewenste output te realiseren. Immers, de gemeente kan niet 
alles zelf doen. Zeker daar waar het gaat om hele specifieke (technische) en/of niet 
structureel voorkomende werkzaamheden is het volstrekt legitiem om deze 
werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een derde zal dit altijd goedkoper 
kunnen dan de gemeente. 
Datzelfde geldt voor het waarborgen van continuïteit; als er in de productie problemen 
ontstaan is het handig en goedkoop om snel vakmensen in te huren die de productie 
op peil houden (zowel kwantitatief als kwalitatief). 
Tenslotte genieten externen vaak meer draagvlak in de samenleving; zij kunnen 
ingezet worden als intermediar tussen gemeente en samenleving en daardoor veelal 
ingewikkelde processen goed begeleiden. Bovendien heeft zo’n constructie tot 
voordeel, dat ambtelijk en bestuurlijk een objectievere afweging en besluitvorming 
mogelijk is 

Reactie op de aanbevelingen 
In algemene zin worden, met uitzondering van de aanbeveling 7, de aanbevelingen 
onderschreven; de proceskant van de inhuur van derden kan beter.  
Handelingsvrijheid en maatwerk voor het management blijven nodig. Het tot in detail 
inrichten van een administratieve organisatie streven wij niet na; efficiency en nut en 
noodzaak van te nemen maatregelen en procedures zijn hierin leidende criteria. Wij 
nemen de aanbevelingen ter harte en zullen deze gebruiken om de control op het 
gebied van de inhuur van derden te verbeteren. 
Begin 2005 is in regionaal verband na aanbesteding een lijst met preferred suppliers 
vastgesteld. Deze lijst met bijbehorende raamcontracten, wordt bij de inhuur van 
derden zoveel mogelijk gevolgd. Ook zijn medio 2005 intern maatregelen genomen 
om strikter zicht te houden op de inhuur van derden. Hierdoor is een proces van 
management control ontstaan. 

Ten aanzien van aanbeveling 1 constateren wij, dat deze aanbeveling gericht is op 
situaties waarbij sprake is van inhuur van personeel. Dit komt op dit moment niet 
zoveel meer voor. Voor wat betreft de inzet van bovenformatieven merken wij op, dat 
hier de afgelopen jaren al veel inzet op gepleegd is. Resultaat van deze inspanning is, 
dat het aantal bovenformatieven weggewerkt is. 

Ten aanzien van aanbeveling 4 constateren wij het volgende. Het is niet altijd het 
tarief dat doorslaggevend is om met een opdrachtnemer in zee te gaan. Kennis van 
de bestaande situatie, efficiency en daardoor snelheid van handelen en rapporteren 
zijn ook belangrijke criteria. Bij vervolgopdrachten is daarvan in grote mate sprake.  
De kostenreductie heeft dan niet zozeer het tarief te maken, als wel met een korte 
doorlooptijd van het onderzoek (de opdrachtnemer is immers bekend met het 
onderwerp en de lokale situatie). 
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Aanbeveling 5 is wat ons betreft niet altijd noodzakelijk. Hier zijn afwegingen tussen 
efficiency en nut en noodzaak van administratieve maatregelen ten opzichte van de 
omvang van de inhuur belangrijke afwegingscriteria. Diezelfde overwegingen gelden 
wat ons betreft ten aanzien van aanbeveling 6.

In aanbeveling 7 (besparingen op inhuur per kostenplaats op begrotingsbasis 
inboeken) kunnen wij ons om 2 redenen niet vinden: 
In 2003 heeft de gemeenteraad via een motie opdracht gegeven om 10% te 
bezuinigen op de bedrijfsvoering. Die motie is door ons vertaald in een 
bestuursopdracht. De vacaturestop, de kritische toets op inhuur waren een aantal 
aspecten van de opdracht. Vanuit dat kader wordt dus al kritisch gekeken naar nut en 
noodzaak.  
Uit de rapportage blijkt ook, dat de gemeente Papendrecht kritisch kijkt naar nut en 
noodzaak van de inhuur van derden; nergens wordt geconstateerd, dat de gemeente 
“zomaar” inhuurt. Verspilling van middelen door overbodige en onnodige inhuur is niet 
aan de orde. De administratieve organisatie van het proces kan op onderdelen beter 
waardoor nog efficiënter ingehuurd kan worden; dat is de rode draad van de 
conclusies en aanbevelingen. In onze ogen ontbreekt daarmee een inhoudelijke 
onderbouwing voor een taakstelling op de inhuur van derden. 
Wij vinden het dan ook niet verantwoord om de taakstelling efficiency bedrijfsvoering 
te verhogen met een extra taakstelling op een specifiek onderdeel van die 
bedrijfsvoering, namelijk de inhuur van derden. Tevens is in de begroting al een 
reguliere taakstelling op de bedrijfsvoering opgenomen (zie voor de verantwoording 
p.p. 123 van de programmarekening 2004). Een extra taakstelling specifiek op de 
inhuur van derden belast de bedrijfsvoering nog meer, brengt grote risico’s voor de 
kwaliteit van dienstverlening met zich mee en is daarmee volstrekt onverantwoord. 
Binnen de systematiek van de programmabegroting richt de gemeenteraad zich op 
het formuleren van effecten en het beschikbaar stellen van middelen om die effecten 
te bereiken (discussie op programmaniveau). Het is vervolgens aan het College om 
met de beschikbare middelen de effecten te bereiken (bedrijfsvoering). Binnen die 
systematiek doet het vreemd aan om hier één specifiek onderdeel uit te lichten, dat 
binnen de verantwoordelijkheid van het College valt en dit vervolgens onderwerp van 
raadsdiscussie te maken. In onze optiek wordt hiermee een forse stap achteruit gezet 
in de formele verhouding tussen raad en College. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris,                         de burgemeester, 

Ing. J.H. van de Zedde           C.J.M. de Bruin 
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BIJLAGE 6  REACTIE REKENKAMERCOMMISSIE d.d. 23-12-2005 OP REACTIE COLLEGE 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Van de gemeente Papendrecht 

Geacht College, 

Op 07 november 2005 hebben wij u het concept-rapport van ons onderzoek naar de 
inhuur van derden voor bestuurlijk hoor en wederhoor voorgelegd. Wij stellen het 
zeer op prijs dat u per brief van 06 december jl. op deze rapportage hebt willen 
reageren. 

De Rekenkamercommissie heeft deze reactie in haar vergadering van 15 december 
2005  behandeld. Om de hoor- en wederhoorprocedure  zorgvuldig te laten verlopen, 
acht de Rekenkamercommissie het haar taak om u naar aanleiding van uw 
opmerkingen het volgende te laten weten: 

Het doet de Rekenkamer deugd dat het College aangeeft dat het onderzoek 
interessante leereffecten biedt voor de organisatie en interessante aanknopings- en 
verbeterpunten voor de organisatie bevat. Wij stellen ons voor dat de Gemeenteraad 
zich graag over de voorgenomen verbeterpunten laat informeren. 

Uw College constateert dat er inhoudelijk diep wordt ingegaan op onderwerpen die 
op het niveau van de bedrijfsvoering onderzocht zijn. Wij vatten dit op als een 
compliment, maar willen niet verhelen dat deze verdieping mede op verzoek van het 
Managementteam heeft plaatsgevonden. Uw mogelijk retorisch bedoelde vraag of de 
Gemeenteraad zich in moet laten met de bedrijfsvoering delen wij niet, voorzover 
deze betrekking heeft op het budgetrecht van de Gemeenteraad. Later in uw brief 
nuanceert uw College dit onderwerp overigens ook terecht, wanneer u refereert aan 
de 10% bezuinigingstaakstelling die de Gemeenteraad heeft opgelegd en op basis 
waarvan het College aan de slag is gegaan. Zich bewust van de onderscheiden 
rollen van Gemeenteraad en College, heeft de Rekenkamercommissie de 
beleidsmatige kant van het proces van inhuur bezien. Daarbij is uiteraard ook naar 
de uitvoering van het beleid gekeken. Voor de volledigheid merken wij overigens op 
dat wij op verzoek van het Managementteam de te onderzoeken onderwerpen van 
2003 en 2004 hebben verlengd met 2005, omdat in dat jaar een beleidswijziging 
heeft plaats gevonden. 

In de reactie geeft uw College aan dat de onderbouwing van de gehanteerde criteria 
grondiger had gekund. De Rekenkamercommissie heeft de door haar gehanteerde 
criteria expliciet toegelicht in paragraf 2.3 en 3.2 van het rapport. Deze criteria zijn 
mede tot stand gekomen op basis van criteria die het College zelf hanteert in de door 
haar vastgestelde nota over het aanbestedingsbeleid. Aangezien in de reactie niet 
inhoudelijk op de gehanteerde criteria wordt ingegaan, veronderstellen wij dat uw 
College zich in de gehanteerde criteria kan vinden. 

Met het onderzoek naar de inhuur van derden heeft de Rekenkamercommissie 
beoogd het proces van inhuur beleidsmatig door te lichten. Het is niet de bedoeling 
geweest om nut en noodzaak van de inhuur van derden van een oordeel te voorzien. 
Hier spreekt de Rekenkamercommissie zich dan ook niet over uit. De 
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Rekenkamercommissie heeft slechts onderzocht of er in de praktijk een afweging 
plaatsvindt ten aanzien van het nut en de noodzaak van de inhuur van derden. 
Daarbij is geconstateerd dat deze afweging niet altijd aantoonbaar is gemaakt. Naar 
aanleiding van uw opmerking en in het licht van onze bevindingen komt de 
Rekenkamercommissie tot de conclusie dat ook de vraag naar nut en noodzaak van 
inhuur een belangrijk aspect van de inhuur van derden is. Dit zou een geschikt 
onderwerp van onderzoek kunnen zijn voor een 213a onderzoek vanwege het 
College of een eventueel vervolgonderzoek van de Rekenkamercommissie. 

Aan het einde van uw reactie gaat uw College in op een aantal afzonderlijke 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Deze aanbevelingen hebben 
uitdrukkelijk niet de bedoeling om de ambtelijke molen overuren te laten draaien. Wel 
om te wijzen op de wenselijkheid en het belang van een goede uitvoering en 
administratie van het aanbestedingsbeleid. Wat betreft aanbeveling 7 herhalen wij 
ons standpunt, namelijk dat de Rekenkamercommissie zich geen mening heeft 
gevormd over nut en noodzaak van inhuur.  De aanbeveling betreft voorts geen extra 
taakstelling voor de bedrijfsvoering, maar draagt eraan bij om vooraf inzichtelijk te 
maken hoe groot het efficiencyvoordeel is dat als gevolg van goed aanbesteden 
gerealiseerd kan worden. Bij het begrotingsdebat kan de Gemeenteraad dan namelijk 
aangeven welke andere bestemming hij deze middelen wil geven. Als gevolg van het 
budgetrecht hoort die bevoegdheid immers bij de Gemeenteraad thuis. Juist het 
begrotingsdebat is het moment om een dergelijke discussie te voeren. Daarnaast 
gaat van het vooraf bepalen van het gewenste efficiencyvoordeel een meer sturende 
en stimulerende werking uit naar de organisatie, dan wanneer de wens en de 
mogelijkheid om doelmatig te werken niet zo expliciet aanwezig zijn. De 
Rekenkamercommissie komt dan ook tot de slotsom dat er bij deze aanbeveling geen 
sprake is van het apart zetten van één specifiek onderdeel dat binnen de 
verantwoordelijkheid van het College valt; de aanbeveling wijst daarentegen op de 
mogelijkheid voor de organisatie om doelmatig te werken en biedt de Gemeenteraad 
de mogelijkheid meer inzicht en allocatiemogelijkheden bij het vaststellen van de 
programmabegroting. Beweren dat er sprake zou zijn van een forse stap achteruit in 
de formele verhouding tussen Gemeenteraad en College is dan ook alleen vol te 
houden wanneer doelmatigheid geen issue is of wanneer aan het budgetrecht van de 
Gemeenteraad geen consequenties worden verbonden. 

Samenvattend persisteert de Rekenkamer bij haar conclusies en aanbevelingen. Uw 
reactie van 06 december 2005 en dit antwoord daarop zullen wij als bijlagen bij het 
rapport opnemen. 

Drs. R.J.A. Clayden, 

Voorzitter 


