
Raadscommissievoorstel

Status: Voorbereidend besluitvormend

Agendapunt: 4

Onderwerp: Onderzoek rekenkamercommissie Inhuur derden 

Datum: 12 mei 2016 

Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten 

Decosnummer: 472 

Informant: mr. J. Smit (voorzitter RKC)
Jan2.smit@planet.nl
(06) 536 18 132 

Voorstel:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport inclusief de reactie van het college.
2. De conclusies en aanbevelingen over te nemen.



Inleiding: 
Op basis van de criteria in de verordening en de longlist van het presidium van de gemeenteraad 
heeft de rekenkamercommissie een onderzoeksprogramma vastgesteld. Dit onderzoeksprogramma is 
ter kennisname aan de raad aangeboden. Het tweede onderzoek van de rekenkamercommissie is 
verricht op het onderwerp “Inhuur derden”. Het onderzoek heeft zich gericht op de inhuur van 
personeel en adviseurs door onze gemeente. Met dit raadsvoorstel wordt de raad in kennis gesteld 
van de uitkomsten van het onderzoek. Voorgesteld wordt om de conclusies en aanbevelingen uit het 
rapport over te nemen.

Argumenten:
1. Deze werkwijze is in overeenstemming met de Verordening

Het onderzoeksrapport wordt samen met de reactie van het college van burgemeester en wethouders 
aan de raad aangeboden. De raad neemt besluiten naar aanleiding van de conclusies en 
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport, met inachtneming van de reactie van het college van 
burgemeester en wethouders.

2. In het rapport zijn aanbevelingen opgenomen
De rekenkamercommissie doet een elftal aanbevelingen aan het college en de gemeenteraad. Het 
college heeft in haar bestuurlijke reactie aangegeven dat zij alle aanbevelingen, met inbegrip van de 
geplaatste kanttekeningen, ambtelijk laat uitwerken in een compact plan van aanpak. Besluitvorming 
hierover zal worden genomen door het college, waarna de gemeenteraad geïnformeerd zal worden.

Kanttekeningen
Geen.

Alternatieven:
U kunt besluiten om de conclusies en aanbevelingen niet of in gewijzigde vorm over te nemen. De 
rekenkamercommissie is van oordeel dat de aanbevelingen ervoor zorgen dat opvolging en nadere 
uitwerking van de aanbevelingen er toe zullen bijdragen dat rechtmatigheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de inhuur van derden in de toekomst worden geborgd in beleid en processen.

Duurzaamheid:
Niet van toepassing.

Financiële dekking:
De kosten van het onderzoek vallen binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van de 
rekenkamercommissie.

Communicatie:
De aanbiedingsbrief van de rekenkamercommissie wordt in afschrift aan het college gestuurd.

Vervolg:
Het college wordt verzocht tot nadere uitwerking van de aanbevelingen.

Bijlagen:
Aanbiedingsbrief rekenkamercommissie
Brief en reactie van het college in het kader van bestuurlijke wederhoor
Onderzoeksrapport Pro Facto, Inhuur van derden in de gemeente Dalfsen

De rekenkamercommissie van de gemeente Dalfsen,

de voorzitter,
mr. J. Smit



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie d.d. 12 mei 2016, nummer 472;

overwegende dat het presidium namens de gemeenteraad het onderwerp “Inhuur derden” als één van 
de drie belangrijkste onderzoeksonderwerpen heeft aangemerkt;

gelezen het onderzoeksrapport “Inhuur van derden in de gemeente Dalfsen” en de bestuurlijke reactie 
van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelet op artikel 9 van de Verordening rekenkamercommissie Dalfsen;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport inclusief de reactie van het college.
2. De conclusies en aanbevelingen over te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 juni 2016.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


