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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Roept het college op:
In verband met het rapport van de Rekenkamer over externe inhuur en gelet op de bestuurlijke reactie:
1.
2.
3.

Prioriteit te geven aan de totstandkoming van een strategische personeelsplanning en die
planning op jaarlijkse basis te herzien;
Een intern kader op te stellen en te hanteren voor alle externe inhuur (incl. projecten) dat verder
gaat dan de financiële kaders en de raad daarover te informeren;
In overleg te treden met de raad, bijvoorbeeld via een thema-uur, om de wensen van de
raadsleden te peilen, waarbij het college varianten toelicht van verantwoording aan de
gemeenteraad over externe inhuur (en eventueel aanverwante personeelsindicatoren) en
daarbij aangeeft wat zijn voorkeursvariant is die hij voornemens is op te nemen in de geplande
herziening van de P&C cyclus.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Constaterende dat:
1. Een aantal afdelingen kampen met relatief hoge onderbezetting in combinatie met hoge inhuur, ook voor afdelingen die
tot de zeer zichtbare kerntaken van de gemeente behoren (bijvoorbeeld: dienstverlening, BORG);
2. Het aandeel van externe inhuur tbv openstaande vacatures liefst 45 procent bedraagt;
3. Het rapport concludeert dat geen sprake is van inhoudelijke kaders (en dus ook verantwoording), anders dan financiële,
voor de uitgaven van het college voor externe inhuur.
Overwegende dat:
4. Een aantal beleidsafdelingen die gemeentelijke kerntaken voor hun rekening nemen een relatief hoge externe inhuur
tonen als gevolg van onvervulde vacatures;
5. Dat de combinatie van onderbezetting én hoge externe inhuur meestal geen goede basis vormt voor verbetering op de
middellange termijn (tegelijkertijd: hoge dagelijkse druk en geen ontwikkeling van interne kennis);
6. Externe inhuur op zich geen verkeerde keuze is, maar dat bepaalde dossiers, taken en kennisgebieden zich meer lenen
voor inhuur bij een geconstateerd tekort dan andere dossiers of afdelingen, terwijl de bestuurlijke reactie daarin
vooralsnog geen onderscheid maakt (de kwalificering van de externe inhuur);
7. Externe inhuur een onderwerp is dat onderdeel is van de uitvoering, waarmee verwacht mag worden dat de mate van
inhoudelijke verantwoording in de eerste plaats tussen de directie en het college plaatsvindt, en in de tweede plaats – in
nader te bepalen hoofdlijnen – tussen het college en de gemeenteraad.

