Rekenkamercommissies ViP

De ViP-gemeenten (Barneveld, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel
Woudenberg) maken over het algemeen effectief gebruik van inhuur van organisatiebeleidsadvies. Wel zou het inhuurproces meer kunnen worden gestructureerd
documenteerd. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het eerste onderzoek van
rekenkamercommissies ViP.
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De rekenkamercommissies voor de zes ViP-gemeenten (Barneveld, Leusden, Nijkerk,
Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg) hebben van november 2005 tot april 2006 een
gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de inhuur van externen voor organisatie- en
beleidsadvies. Centraal stond in het onderzoek of de inhuur effectief, en efficiënt, plaatsvindt.
Om de effectiviteit te beoordelen, hebben de rekenkamercommissies gekeken naar onder
andere de opdrachtbeschrijving, het inhuurproces, of de adviezen zijn gebruikt en of een
evaluatie van de resultaten heeft plaatsgevonden. Bij de beoordeling van de efficiëntie is onder
meer gekeken of opdrachten in concurrentie worden uitgezet.
Tussen de gemeenten onderling bestaan geen grote verschillen in aanpak. De
rekenkamercommissies hebben een aantal algemene aanbevelingen gedaan om de effectiviteit
en efficiëntie te optimaliseren, en geven naar aanleiding van de gemeentelijke praktijk een
aantal concrete handvatten. De conclusies voor de ViP-gemeenten wijken overigens niet veel af
van vergelijkbaar onderzoek in andere gemeenten in het land.
Het onderzoek is uitgevoerd door de leden, voorzitter en de secretaris van de commissies. De
commissies zijn ingesteld door de gemeenteraden en bestaan uit externen, die via hun werk
en/of als raadslid veel ervaring hebben opgedaan met gemeentelijke organisaties en
onderzoek. De leden voeren het onderzoek uit naast hun reguliere werk.
De rekenkamercommissies zijn op 1 september 2005 van start gegaan. De
rekenkamercommissie onderzoekt of het gevoerde beleid van het gemeentebestuur doelmatig,
doeltreffend en rechtmatig is.
Barneveld, 17 mei 2006
Rekenkamercommissies ViP gemeenten

Voor praktische vragen: mevrouw B. Does, 0342 – 495 830
Voor een reactie nav het rapport: de heer J. Scheltinga, 06 – 54 94 5625
Woensdag 17 mei tussen 12. 00 en 14.00 uur
Donderdag 18 mei tussen 11.00 en 17.00 uur
Vrijdag 10 mei tussen 11.00 en 15.00 uur
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