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Geachte leden van de gemeenteraad.
Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 21 november
is gevraagd om een aanvullende bestuurlijke reactie op het rapport van de
Rekenkamercommissie over inhuur. Tijdens deze vergadering is ook opgemerkt dat
het raadsvoorstel inhoudt dat de conclusies en aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie worden overgenomen en het college wordt opgedragen om
de aanbevelingen over te nemen.
We willen in de eerste plaats erop wijzen dat het college niet heeft voorgesteld de
conclusies en aanbevelingen over te nemen. Het betreffende raadsvoorstel is
ingediend door de griffie. Wij onderschrijven dat voorstel niet en hebben geen
betrokkenheid daarbij gehad.
De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn gericht aan het college. De
raad behoeft over de aanbevelingen geen besluit te nemen. Waar wij het nodig
vinden zullen wij aanbevelingen overnemen. In onze bestuurlijke reactie aan de
Rekenkamercommissie hebben wij al aangegeven de aanbeveling om een
beleidskader te ontwikkelen voor externe inhuur, in overweging te nemen.
Hierna geven wij een aanvulling op de bestuurlijke reactie en gaan we specifieker in
op de aanbevelingen.
De uitkomsten van het rekenkameronderzoek

Tijdens het hele onderzoek hebben wij de indruk gehad dat niet de brede context
van inhuur werd geschetst. De conclusies stonden al vast bij de constatering dat er
geen door het college en de raad vastgesteld kader voor inhuur is. Dan kan immers
niet gemeten worden of de uitvoering deugt. De daaraan gekoppelde
onderzoeksvragen zijn automatisch van een negatief antwoord voorzien. De
daaraan gekoppelde redenatie leidt tot de indruk dat er op concernniveau ook geen
enkel inzicht bestaat en dat het op gebied van inhuur ongestructureerd is bij de
gemeente. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat gedurende het onderzoek tussen
externe onderzoekers en onze medewerkers verwarring is ontstaan over de
definities rondom inhuur.
Wij betreuren een dergelijke weergave omdat dit op geen enkele manier recht doet
aan de zorgvuldige wijze waarop college en organisatie hiermee omgaan.
Daarnaast doet het afbreuk aan de beweging die we met de organisatie willen
maken. Nadat wij het conceptrapport hadden ontvangen hebben wij getracht dit in
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een gesprek met de voorzitter van uw Rekenkamercommissie bespreekbaar te
maken. Wij betreuren dat hierbij geen verbinding tot stand is gekomen, maar
slechts uitleg is gegeven over het gelopen proces (het college kan schriftelijk
reageren) en verwezen is naar het onderzoekskader dat gebruikelijk zou zijn voor
dit type onderzoek, ook al is dat wellicht niet helemaal passend op de Dordtse
situatie. Wij hebben aangegeven dat het geenszins een kwantitatief onderzoek is
geweest en dat de indruk die wordt gewekt, dat wij geen enkele grip op inhuur
hebben en geen spelregels voor bestaan, onterecht is. Juist het missen van deze
verbinding is wat het college betreurt.
Processen bij inhuur in onze organisatie

In onze bestuurlijke reactie hebben wij getracht te schetsen dat juist het proces
van inhuur afgelopen jaren verder is geprofessionaliseerd. Dat gebeurt zowel vanuit
onze organisatie om de directe verbinding met de personele en
organisatiebeweging hierbij te betrekken alsook in het administratieve proces zoals
dat op regionaal niveau is vastgelegd en wordt ondersteund. Daarbij hanteren wij
de lijn 'we doen het met eigen mensen, tenzij'.
Bij de afweging of inhuur nodig is willen we graag doseren naar het werk dat
gevraagd wordt. Slim organiseren en vooruit kijken wat de ontwikkelingen zijn die
daarbij op ons afkomen. Wij willen daarbij meebewegen op de autonome
ontwikkelingen maar vooral ook op datgene dat stad, raad en college aan de
organisatie vragen. En dat verschilt enorm tussen opgaven die gesteld worden en
de verschillende typen 'reguliere werkzaamheden' die we in huis hebben. Daarbij
bepaalt uw raad welke taken uitgevoerd worden en stelt u de doelen vast via de
begroting en de bijbehorende budgetten. Indien er afwegingen zijn over die
gemeentelijke taakuitoefening dan komt dat nagenoeg altijd (kleine bewegingen
daargelaten) ook bij uw raad terecht.
Ter illustratie schetsen wij een paar voorbeelden:
Bij onze toezicht en handhavingstaken hebben wij en u een afweging gemaakt om
uiteindelijk een fors deel van onze uitvoerende taken niet meer als taak zelf uit te
voeren maar als dienst van een externe partij af te nemen. In de aanloop is daarbij
expliciet gekozen om vooruitlopend in te huren op de lege plekken die ontstonden.
Bij de oprichting van Drechtsteden Dienstverlening (onze samenwerking binnen het
klantcontactcentrum met drie andere Drechtstedengemeenten) is aangegeven dat
de vraag naar een aantal producten in de toekomst enorm zal afnemen. Enerzijds
vanwege de digitalisering en minder klantcontact aan de balie en anderzijds omdat
een aantal producten in de nabije toekomst niet meer geleverd of afgenomen
worden. Daarbij vindt een afweging plaats om hiervoor voorlopig een flexibele schil
aan te houden (met inzet van externen) waarbij we een balans zoeken tussen
optimale dienstverlening (kwaliteit), kennis van de lokale omstandigheid en
beweging voor het personeel zodat we over enige tijd het aantal boventalligen
weten te voorkomen.
Het derde voorbeeld is het door u vastgestelde programma wegen, waarbij een
forse uitbreiding van het onderhoud is vastgelegd. Ook hierbij is aangegeven dat
wij op de piekmomenten en voor de benodigde expertise op grote projecten extra
externe inzet nodig hebben. U ziet dat weer terug bij de grote projecten die op
inhoud en begroting aan u worden voorgelegd.
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Tenslotte noemen wij het voorbeeld van de Essenhof. Ook daar hebben we gebruik
gemaakt van flexibele inzet in afwachting van uw besluit om deze taken op afstand
te zetten of zelf uit te voeren. Ook hier moet de betreffende manager met het team
kunnen afwegen hoeveel flexibele inzet nodig is. Uiteindelijk heeft u daarbij een
keuze gemaakt om zelf de taken te blijven uitvoeren. Hiervoor is een nieuw
bedrijfsplan opgesteld en aan u voorgelegd, wordt de organisatie opgenomen in
onze totale organisatiebeweging en worden vacatures weer met eigen personeel
vervuld.
De hierboven genoemde voorbeelden zijn situaties waarbij we met elkaar een koers
kiezen en proberen met die diversiteit in de organisatie mee te bewegen zonder dat
deze forse schommelingen leiden tot grote nadelige financiële effecten voor de
gemeente noch tot gevolgen voor vaste medewerkers die boventallig raken. Hoewel
de loopbaan van medewerkers ook een eigen verantwoordelijkheid is, hebben wij
en het management ook een verantwoordelijkheid om hen op in de toekomst
voorzienbare situaties voor te bereiden. Dit per werksoort wegend, verhoudt zich
slecht met een stringent normatief concernkader (kwalitatief en kwantitatief) dat
deze flexibiliteit juist zou kunnen wegnemen. Het kan management en
medewerkers weerhouden van het proactief meedenken en meebewegen naar de
toekomst. En juist die beweging, uiteraard in balans, willen wij dichter brengen bij
de mensen die het werk moeten doen.
Inzicht in inhuur

Ontbreekt dan het inzicht op concernniveau? Bij alle organisatieonderdelen kijken
personeelsadviseurs en controllers aan de voorkant bij de afwegingen mee. Met het
concernmanagement vinden kwartaalgesprekken plaats waarbij de personele inzet
en inhuur onderwerp van gesprek is. Inhuur wordt waar mogelijk geregeld in
mantelovereenkomsten. In het programma Cognos houden we aan twee kanten de
inzet ook financieel bij zodat we binnen de gestelde personele kaders blijven (en
dat is in volume afgelopen jaren fors krapper geworden) en de door u gestelde
kaders bij de begroting. Het actuele overzicht in Cognos hebben wij als bijlage
toegevoegd aan deze brief.
De organisatiebeweging

Vanaf 1 januari gaan we ook in onze structuur over naar opgavegericht werken. De
hoofdbeweging is daarbij om als organisatie beter in staat te zijn om op de door de
samenleving en door u geformuleerde opgaven in te spelen. De veranderingen
daarbij gaan in een steeds rapper tempo. Daarbij willen we ook ruimte bieden aan
medewerkers om echt weer volgens de bedoeling te werken en de focus te hebben
op het toevoegen van waarde in plaats van interngericht sturen op slechts onze
eigen overheidsregels. We realiseren ons met de organisatie dat hierbij in de
cultuur nog veel werk is te verzetten en te leren. Daarbij past niet een beweging
naar nog meer centraliseren en ontwikkelen van beknellende kaders. Overigens
blijft het belangrijk om niet het zicht op de totaliteit te verliezen en balans in de
afwegingen te houden.
Wij realiseren ons dat dit veel vraagt van de organisatie. Daarbij is meer inhuren
voor niemand een doel. Juist door meer gebruik te maken van de vaardigheden van
mensen in plaats van alleen de focus op vakkennis, maken we het samen mogelijk
om flexibiliteit op inzet te genereren en kan veel inhuur in de toekomst worden
voorkomen. Het is jammer dat deze beweging door de Rekenkamercommissie
wordt afgedaan met de vaststelling dat het onvoldoende is vastgelegd en niet door
u van een kader is voorzien.
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Bovengenoemde overwegingen achten wij in het onderzoek onvoldoende recht
gedaan. Nog los van het feit dat we in kwantiteit qua inhuur gewoon op het
gemiddelde zitten van de grote steden. Natuurlijk zijn wij bereid te leren en
natuurlijk worden er ook wel eens fouten gemaakt.
We realiseren ons dat we uw raad meer hadden kunnen meenemen in de in gang
gezette organisatiebeweging. Het is daarom dat de portefeuillehouder en
gemeentesecretaris graag in de gelegenheid gesteld worden om, zowel op de
organisatiebeweging als op de inhuur, een wat bredere toelichting aan u te geven,
bijvoorbeeld op een themabijeenkomst.
De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

Aanbeveling 3.1
Deze aanbeveling achten wij niet nodig omdat wij voldoende inzicht hebben in de
inhuur. Zie bijgevoegd overzicht uit Cognos. Met ingang van volgende jaar zullen
overzichten worden gemaakt en besproken voor de nieuwe organisatieclusters.
Afdelingen kent onze organisatie dan niet meer. Daarnaast zullen wij voortaan bij
de jaarrekening cijfers verstrekken over de inhuur.
Aanbeveling 3.2
We hebben hierboven al aangegeven dat we geen beknellend kader willen in relatie
tot de organisatiebeweging. We willen geen normen of centralisering op dit punt.
Wel kan in een kader worden vastgesteld welke spelregels we hanteren bij inhuur,
zowel regionaal als lokaal.
Aanbeveling 3.3
Ook voor deze aanbeveling geldt onze opmerking bij aanbeveling 3.2: we kunnen
een kader opstellen waarin we vastleggen hoe we omgaan met inhuur in de nieuwe
organisatie.
Hoogachtend,
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