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Geachte leden van de Raad,

Voor u ligt het eindrapport van de Rekenkamercommissie 'Beheersing Personele Uitgaven'. Het onderzoek
betrof zowel het intern personeel als extern ingehuurd personeel, en de samenhang daartussen.
Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2009. Mede door de bestuurswisseling, zijn de trajecten van
technisch en bestuurlijk hoor en wederhoor vertraagd. Naar de mening van de rekenkamercommissie doet
dit echter niets af aan de realiteitswaarde van ons rapport en de aanbevelingen, gezien de voorgenomen
bezuinigingen en de gemeentelijke reorganisatie per 2011. Daarom raden wij u aan de aanbevelingen van
dit rapport in de begrotingsbehandeling mee te nemen.
De centrale vraag in het onderzoek was: "In hoeverre is er samenhang tussen het personeelsbeleid van de
gemeente en het beleid voor inhuur van externen en in hoeverre vindt er voldoende sturing en beheersing
plaats op de omvang van, de uitgaven voren kwaliteit van eigenpersoneel versus ingehuurd personeel?'
De Rekenkamercommissie concludeert dat in de uitvoering personeelsbeleid en inhuur weliswaar aan
elkaar gerelateerd worden, maar dit geschiedt op ad hoc basis, en niet planmatig. Omdat er geen
samenhangend beleid is tussen personeelsbeleid en externe inhuur, is er ook geen adequate
organisatiebrede sturing en beheersing op de omvang van, de uitgaven voor en de kwaliteit van eigen
personeel versus extern ingehuurd personeel. De sturing en beheersing worden voorts bemoeilijkt doordat
daarover onvoldoende eenduidige, gestructureerde en vergelijkbare managementinformatie beschikbaar is
Wij constateren tevens dat er geen uitgewerkte visie is op de vraag wat voor type gemeente Woerden wil
zijn.
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Uit het onderzoek blijkt dat Woerden relatief hoog scoort op zowel de inhuur van externen als de omvang
van het vaste personeel. De in het rapport gemaakte vergelijking is overigens indicatief. Als regiegemeente
zou een hoge mate van externe inhuur plausibel zijn. Echter, als uitvoeringsorganisatie is dit minder
aannemelijk. De cijfers uit het rapport kunnen als een basis dienen voor het debat over de wijze waarop
Woerden haar personele uitgaven , inclusief die voor de externe inhuur, stuurt en beheerst.
Wij stellen voor om het rapport in de commissie middelen op hoofdlijnen te behandelen en het college actief
te bevragen over de in gang gezette en te zetten activiteiten, alsmede over de bewaking van de voortgang
hiervan; zodat sturing en beheersing van de personele uitgaven door de gemeente Woerden op een goed
niveau komt en gewaarborgd wordt.

Namens de Rekenkamercommissie Woerden,

D. van der Staaij, voorzitter
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1 ONDERZOEKSVERANTWOORDING
1.1

Aanleiding

De rekenkamercommissie Woerden heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de
beheersing van de personele uitgaven. Daarbij gaat het om zowel het personeel
in dienst van de gemeente als om extern ingehuurd personeel.
De rekenkamercommissie heeft om drie redenen voor dit onderwerp gekozen:
1. Politiek relevant: de laatste jaren is er in de Woerdense politiek regelmatig
aandacht voor dit onderwerp. In zowel 2007 als 2008 is dit onderwerp
bovendien door d e gemeenteraadsleden aangedragen in gesprekken
met de rekenkamercommissie.
2. Maatschappelijk actueel en groot financieel belang: zowel
maatschappelijk als bij de (rijks)overheid is veel aandacht voor de inzet van
eigen personeel versus extern ingehuurd personeel.
3. Bestuurlijk relevant: een goed personeelsbeleid is essentieel voor een
professioneel draaiende organisatie. Bovendien is het onderzoek mogelijk
relevant in het licht van de gemeentelijke bezuinigingen.
Doel van het onderzoek van de rekenkamercommissie Woerden is om een
bijdrage te leveren aan de doelgerichtheid en adequate uitvoering van het
gemeentelijk personeelsbeleid en het beleid voor de inhuur van externen, en
meer in het bijzonder de afstemming daartussen. De focus van dit onderzoek ligt
enerzijds op sturing en beheersing door het college en anderzijds op kaderstelling
en controle hiervan door de raad. Het onderzoek richt zich op de periode 20042009. Onderzoekers van bureau Jacques Necker hebben het onderzoek
uitgevoerd.

1.2

Onderzoeksvragen

De rekenkamercommissie Woerden stelde in dit onderzoek de volgende
hoofdvraag:
In hoeverre is er samenhang tussen het personeelsbeleid van de gemeente en
het beleid voor inhuur externen en in hoeverre vindt er voldoende sturing en
beheersing plaats op de omvang van, de uitgaven voor en kwaliteit van
eigen personeel versus extern ingehuurd personeel?

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, formuleerde de
rekenkamercommissie elf onderzoeksvragen, die zijn in te delen in vier thema's.

Deelvragen kerncijfers:
1. Hoe was de ontwikkeling, omvang en opbouw van het personeelsbestand
(vast en extern), welke kosten waren ermee gemoeid en hoe verhouden
die zich ten opzichte van de begrote kosten?
2. Hoe verhouden deze gegevens zich tot vergelijkbare gemeenten?
Deelvragen beleidsanalyse:
3. Is er strategisch personeelsbeleid en is dit SMART-C?1
4. Is er beleid ten aanzien van inhuur externen en is dit SMART-C?
5. Is er sprake van beleidsmatige samenhang tussen strategisch
personeelsbeleid en het beleid voor inhuur van externen?
Deelvragen beleidsuitvoering:
6. Is duidelijk belegd wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de te volgen
procedures zijn?
7. Stemmen de verantwoordelijken de uitvoering van personeelsbeleid en
inhuur van externen af?
8. Is er voorzien in monitoring van de ontwikkelingen van het personeel (vast
en extern), het personeelsbeleid en het beleid voor inhuur van externen en
de bijbehorende kosten en wordt daarover informatie verstrekt?
9. Wordt nagegaan of met het gevoerde personeelsbeleid en het
inhuurbeleid de beoogde organisatiedoelen worden verwezenlijkt en
wordt er zo nodig gestuurd op realisatie daarvan?
Deelvragen rol van de raad:
10. Wordt de raad geïnformeerd over het personeelsbeleid (procedures en
doelstellingen ten aanzien van vast en extern), de ontwikkelingen in het
personeelsbestand en de kosten die ermee zijn gemoeid?
11. Is die informatie toereikend met het oog op de kaderstellende en
controlerende taak van de raad?

1.3

Visie op beheersing personele uitgaven

Personele uitgaven om gemeentelijke doelen te realiseren
Het realiseren van gemeentelijke doelen is een verantwoordelijkheid van het
college, dat voor de concrete uitvoering van die taakverplichting wordt
ondersteund door de gemeentelijke organisatie. Deze moet er voor zorgen dat
de doelen zoals door de gemeenteraad zijn vastgesteld worden gerealiseerd. Het
' Hiermee wordt bedoeld of het beleid Specifiek, Meetbaar, Realistisch en Tijdgebonden is
geformuleerd. Ook wordt gekeken of het personeelsbeleid Consistent is en samenhang kent met
beleid voor inhuur en de organisatievisie.
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realiseren van die doelen door de organisatie is mensenwerk: eigen personeel van
de gemeente is hier dagelijks direct of indirect mee bezig. De gemeentelijke
organisatie kan en/of wil niet alle taken zelf uitvoeren. Daarom worden er
externen ingehuurd voor het uitvoeren van een deel van de taken. Figuur 1.1 laat
zien op welke wijze gemeentelijke doelen worden vastgesteld en gerealiseerd
door respectievelijk de gemeenteraad, het college en de organisatie.

Figuur 1.1: relatie tussen bereik gemeenteiijke doelen, realisatie en uitvoering
Gemeentelijke doelen
- Programmabegroting
• Beleidsnota's
Vastgesteld door gemeenteraad
Contiol«

.^^Ê

\ \

VniantwooitiiiK)

Realisatie
Verantwoordelijkheid
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Slur.nB

J|
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college
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Uitvoering
Door de gemeentelijke organisatie:
• Personeel
• Ingehuurde externen

Afweging tussen inzet eigen personeel over externe inhuur

Het personeelsbestand van de gemeente wordt uitgedrukt in Fte's, waarvoor
jaarlijks een vaste loonsom wordt bepaald. Op basis hiervan kan de gemeente de
omvang en samenstelling van het personeelsbestand bepalen. Wat de
gemeente op welke wijze door wie wil laten uitvoeren is niet in de laatste plaats
afhankelijk van beleidskeuzes van het gemeentebestuur. Er zullen dus
weloverwogen keuzes gemaakt dienen te worden ten aanzien van de inzet van
vast personeel en inhuur van externen. Prijs-kwaliteit afwegingen en garanties ten
aanzien van zekerheid van geleverde producten en diensten zullen daarbij
bepalende criteria zijn. Strategisch personeelsbeleid dwingt dus tot
doelmatigheidsoverwegingen: optimale doelrealisatie met een zo beperkt
mogelijke en tevens optimaal beheersbare inzet van middelen.
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Inhuur van externen is op te delen in twee categorieën:
1. inhuur van personeel, ter vervanging van de vaste formatie;
2. inhuur van specialisme, ook wel uitbesteed werk genoemd.
Onder inhuur van personeel verstaan we inhuur ter invulling van functies in de
bestaande personeelsformatie van de gemeente. Voorbeelden zijn de inhuur van
het hoofd financiën voor de medewerker die met zwangerschapsverlof is en de
inhuur voor de onvervulde vacature van secretaresse. De inhuur kenmerkt zich
doordat voor werkzaamheden met een permanent karakter, tijdelijk of structureel
iemand van buiten wordt ingehuurd.
Van de inhuur van specialisme wordt gesproken bij inhuur van externen voor de
uitvoering van een specifieke activiteit of een opdracht. Voorbeelden hiervan zijn
de inhuur van de adviseur die de reorganisatie van de gemeente begeleidt en
de inhuur van stedenbouwkundige bureaus voor een nieuw structuurplan.
Aan de verschillende vormen kunnen verschillende eisen worden gesteld aan de
afweging en de aansturing van de ingehuurde.

Organisatievisie en ambitieniveau van invloed op personele uitgaven
Uit eerder onderzoek naar de inhuur van externen, blijkt dat het ambitieniveau
van de gemeente en de visie op de inrichting van de organisatie van invloed zijn
op de samenstelling van het personeelsbestand en de hoogte van de uitgaven
voor de inhuur van externen. Welke taken besteedt de gemeente uit en wat doet
de gemeente zelf? Wil de gemeente een regieorganisatie zijn of voert deze
zoveel mogelijk taken zelf uit?

Aan de hand van keuzes die twee gemeenten maken, verduidelijken wij dit.
Hier worden twee ideaaltypen besproken.
Gemeente A kiest ervoor een in omvang beperkt bestand aan vast personeel
in dienst te hebben. Het budget voor inhuur externen is hoog, omdat de
gemeente ervoor kiest bepaalde expertise niet in huis te halen, maar in te
huren. Het vaste personeel is goed opgeleid en beschikt over de
capaciteiten te sturen op doelrealisatie, te verwezenlijken met, maar vooral
door externen. Hier is dus sprake van een regieorganisatie.
Gemeente B kiest ervoor de taken en diensten waar de gemeente
verantwoordelijk voor is met 'eigen mensen' uit te voeren; dus alleen inhuren
als er, onvoorzien, vast personeel wegvalt of als er, onvoorzien of bij hoge
uitzondering, noodzaak blijkt te bestaan expertise van buiten te halen. Deze
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gemeente is fe typeren als een uitvoeringsorganisatie met een zeer hoge
voet vast personeel en een beperkt budget voor inhuur.

Focus van het onderzoek op samenhang tussen personeelsbeleid en inhuur
externen
De rekenkamercommissie Woerden brengt de inhuur van externen nadrukkelijk in
verband met het 'eigen' personeel en het daarvoor geldende strategische
personeelsbeleid. Is er samenhang tussen beide? Worden er weloverwogen
keuzes gemaakt ten aanzien van (reserveringen van) budgetten voor beide?
Ofwel: is het bestuur in voldoende mate in staat te sturen op personeelsbeleid vast en externen in samenhang - en kan het de kosten ervan voldoende
beheersen? Ten slotte, maarzeker niet in de laatste plaats: welke rol heeft de
raad ten aanzien van personeelsbeleid en de bijbehorende kosten? De focus van
dit onderzoek ligt dus enerzijds op sturing en beheersing door het college en
anderzijds op kaderstelling en controle hiervan door de raad. In figuur 1.1
aangegeven met de beide rode pijlen. Ter beoordeling van de situatie in
Woerden heeft de rekenkamercommissie een normenkader opgesteld (zie bijlage
1).

1.4
Onderzoeksuitvoering
Op 2 oktober 2009 startte het onderzoek naar beheersing van personele uitgaven
met een startbijeenkomst, waarbij een afvaardiging uit de organisatie, de
rekenkamercommissie en de onderzoekers aanwezig waren. De
rekenkamercommissie lichtte de aanleiding voor het onderzoek toe, waarna de
onderzoekers de onderzoeksopzet met de organisatie bespraken.
Vervolgens heeft de rekenkamercommissie op basis van eerder onderzoek
bepaald wat de normen zijn voor het borgen van een goede beheersing van
personele uitgaven. Hiertoe is het normenkader opgesteld dat is te vinden in
bijlage l . Dit normenkader volgt logisch uit de onderzoeksvragen.
Het verzamelen van informatie begon met een analyse van de kerncijfers voor
personele uitgaven. Hiervoor vroeg de rekenkamercommissie de kerncijfers op bij
de organisatie. Om de kerncijfers in perspectief te kunnen plaatsen, zijn bij tien,
wat betreft omvang en samenstelling vergelijkbare gemeenten, dezelfde
gegevens opgevraagd (zie bijlage 2). Deze gemeenten zijn geselecteerd op basis
van de begrotingsvergelijking die Berenschot uitvoerde in 2009 onder dertig
gemeenten. 2 Hoe de selectie tot stand is gekomen staat beschreven in bijlage 2.

Begrotingsbenchmark Berenschot, 4 juni 2009
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Vervolgens is het beleidskader voor personeelsbeleid en externe inhuur in kaart
gebracht. Om het beleid en de uitvoering ervan te plaatsen vond een interview
plaats met een vertegenwoordiging van de ambtelijke organisatie.
De uitvoering van de beheersing van externe inhuur is verder getoetst door
middel van een online enquête onder budgethouders. Hiervoor is aan de
afdelingen gevraagd de inhuursituaties in 2008 en 2009 aan te leveren. De
afdelingen Onderwijs en welzijn. Personeel, organisatie en informatie (POI) en
Projecten hebben, na herhaald verzoek, geen overzichten van inhuur
aangeleverd. De afdeling Bouwzaken heeft enige informatie aangeleverd.
Deze enquête bood inzicht in de wijze waarop de afweging wordt gemaakt om
wel of niet in te huren, en hoe er gedurende het proces gestuurd wordt op inhuur.
De budgethouders van 24 geselecteerde inhuursituaties vulden de digitale
enquête in (zie bijlage 2).
Vervolgens voerden de onderzoekers een groepsgesprek met raadsleden. Doel
van dit gesprek was inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de raad wordt
geïnformeerd over de beheersing van personele uitgaven en wat de raad van
deze informatievoorziening vindt.
De bevindingen zijn vastgelegd in een Nota van bevindingen die aan de
organisatie is voorgelegd voor ambtelijk hoor en wederhoor. Het ambtelijk hoor en
wederhoor heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het rapport. Vervolgens
heeft de rekenkamercommissie conclusies en aanbevelingen geformuleerd voor
raad en college, die voor een bestuurlijke reactie zijn voorgelegd aan het
college. Op 31 augustus 2010 is het rapport aangeboden aan de raad.
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2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Dit hoofdstuk geeft de conclusies en vervolgens de aanbevelingen weer. Deze
conclusies en aanbevelingen volgen uit de nota van bevindingen.

2,1

Conclusies

De rekenkamercommissie Woerden stelde in dit onderzoek de volgende
hoofdvraag:
In hoeverre is er samenhang tussen het personeelsbeleid van de gemeente en
het beleid voor inhuur externen en in hoeverre vindt er voldoende sturing en
beheersing plaats op de omvang van, de uitgaven voor en kwaliteit van
eigen personeel versus extern ingehuurd personeel?

De rekenkamercommissie Woerden concludeert:
In de uitvoering worden personeelsbeleid en inhuur weliswaar aan elkaar
gerelateerd, maar dit geschiedt op a d hoc basis, en niet planmatig. Omdat er
geen samenhangend beleid is tussen personeelsbeleid en externe inhuur, is er ook
geen adequate organisatiebrede sturing en beheersing op de omvang van, de
uitgaven voor en de kwaliteit van eigen personeel versus extern ingehuurd
personeel. De sturing en beheersing worden voorts bemoeilijkt doordat daarover
onvoldoende eenduidige, gestructureerde en vergelijkbare
managementinformatie beschikbaar is.
Toelichting
Kader: visie op beheersing personele uitgaven
Het ambitieniveau van de gemeente en de visie op de inrichting van de
organisatie zijn van invloed op de samenstelling van het personeelsbestand en de
hoogte van de uitgaven voor de inhuur van externen. Daarom zullen de
volgende vragen beantwoord moeten worden:
- Wil Woerden een regieorganisatie zijn of voert Woerden zoveel mogelijk taken
zelf uit?
- Zijn er verschillen per beleidsprogramma?
- Welke taken besteedt Woerden uit, en welke voert zij zelf uit?
De Raad heeft een rol ten aanzien van het bepalen van het budget en het
bepalen van het soort organisatie dat de gemeente wil zijn: een regiegemeente,
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