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Raadsvragen   
van raadslid de heer D. Rennenberg (Ouderen Appel 
Eindhoven) over inhuur derden 
 
 
Geacht College,  
 
Een van de onderdelen om de steeds oplopende verschillen tussen inkomsten en 
uitgaven in evenwicht te brengen is het sterk verminderen van de inhuur derden. Jaar op 
jaar geven wij aan dat daar best verandering in mag komen, vooral als zaken uit de hand 
dreigen te lopen.  
 
In 2009 hebben wij u vragen gesteld die voor het weekblad van de VNG aanleiding 
waren met een uitvoerige rapportage te komen.  
Bij de probleemstelling die toen werd aangegeven ging het voornamelijk over vragen 
rondom het inhuren van derden aangaande zaken zoals: onbehoorlijkheid, vriendjes, 
onrust en achterstanden. Alhoewel wij steeds tegen de betaling van exorbitante 
bedragen van het inhuren hebben geprotesteerd gingen wij, gezien de van u ontvangen 
constante informatie, er van uit dat de overige zaken naar behoren werden uitgevoerd.  
 
Nu blijkt dit toch anders te liggen, zeker als wij via de Pino, de site voor ons eigen 
personeel, het volgende citaat kunnen lezen: “Een paar jaargeleden vertelde iemand bij 
I&B dat er wekelijks 35.000 – 40.000 euro per week aan inhuur rondliep. Dat is ongeveer 
180.000 euro per maand. Gisteren nog hoorde ik dat er nog steeds grote bedragen aan 
inhuur uitgaan. Geen roddels maar van mensen uit de organisatie” 
  
Het zal u genoegzaam bekend zijn dat het Ouderen Appel jaar op jaar grote vraagtekens 
heeft gezet bij de wijze waarop door u wordt ingehuurd. Tijdens de laatste 
beschouwingen over de jaarrekening 2016 hebben wij dit voor ons grote probleem 
nogmaals onder uw aandacht gebracht. Niet alleen de exorbitante bedragen, die ieder 
jaar aan de totale inhuur van derden worden uitgekeerd, maar ook de daaraan, 
waarschijnlijk, gekoppelde exorbitante bedragen per persoon, afgezet tegen de beloning 
van onze eigen ambtenaren, baart ons zorgen.  
Het Ouderen Appel wil van u precies weten wat er nu aan de hand is. Gelet op de 
urgentie die wij bij het oplossen van dit probleem zien en mede in verband met de 
aanstaande behandeling van de begroting, verzoeken wij u om onderstaande vragen 
snel te beantwoorden.  
 

1. Graag willen wij van u weten welke de hoogste bedragen zijn die, per persoon, 
aan inhuur zijn uitgekeerd?  
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2. Kunt u hierbij namen noemen van personen of bedrijven, die deze bedragen 
ontvangen, of hebben ontvangen? Zo niet waarom niet?  

3. Graag willen wij van u weten aan welke projecten deze personen zijn of waren 
verbonden?  

4. Kunt u aangeven vanaf welke datum/data met die werkzaamheden is 
aangevangen?  

5. Waarom kunnen/konden bedoelde werkzaamheden niet door eigen personeel  
worden uitgevoerd?  

6. Kunt u aangeven hoeveel van deze externen (ook in bv-vorm) boven de Wet 
Normering Topinkomens (WNT) uitkomen?  

7. Indien dit het geval is, is het dan juist dat van genoemde overschrijdingen geen 
melding behoeft te worden gedaan?  

8. Indien dit geen verplichting is, was het dan toch niet juister geweest die melding 
wel te doen?  

9. Waarom hebt u de Raad niet uitvoerig van het een ander in kennis gesteld?  
10. Graag willen wij een overzicht van u ontvangen van de bedrijven en/of 

personen, die u in 2016 en 2017 hebt ingehuurd en welke bedragen deze 
bedrijven personen gefactureerd hebben c.q. aan hen betaald is?  

11. Kunt u ons aangeven of er veranderingen in het inhuurbeleid zullen 
plaatsvinden. Zo niet waarom niet?  

12. Kunt u ons aangeven op welke bedrag van inhuur over het jaar 2017 rekening 
wordt gehouden?  

 
Graag wachten wij uw antwoord af.  
Dre Rennenberg,  
Fractievoorzitter  
Ouderen Appel Eindhoven   

 
Eindhoven, 5 september 2017 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
Het onderwerp inhuur heeft de volle aandacht, van u als raad en ook van ons. We 
hebben ook aangegeven strak te sturen op inhuurkosten. Daarbij willen we niet de 
suggestie wekken dat inhuurkosten ‘weggegooid geld’ zijn. Net als onze vaste 
medewerkers, zetten inhuurkrachten zich immers iedere dag in om de opgaves voor de 
stad te realiseren. Maar we zijn net als u van mening dat daar waar we het werk door 
eigen medewerkers kunnen laten verrichten, we dat zeker moeten doen. Er zijn echter 
ook diverse situaties waarin we juist kiezen voor inzet van externe inhuur. Bijvoorbeeld 
op het moment dat tijdelijk specifieke kennis benodigd is die niet in de organisatie 
aanwezig is. Of vanwege uitval vanwege ziekte of op functies / rollen in de organisatie 
waar vacatures lastig kunnen worden vervuld. Het inzetten van inhuur kan ook nodig zijn 
op tijdelijke momenten van piekbelasting en daar waar de financiële dekking tijdelijk van 
aard is. Ons doel is een optimale dienstverlening te kunnen verzekeren tegen 
acceptabele (maatschappelijke) kosten en dat willen we bereiken . door o.a. een 
optimale balans tussen vast en flexibel.   
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1. Graag willen wij van u weten welke de hoogste bedragen zijn die, per persoon, 

aan inhuur zijn uitgekeerd?  
In 2017 hadden 7 inhuurkrachten een uurtarief tussen €120 en €131 (hoogst betaalde 
tarief). Van deze 7 inhuurkrachten is nog 1 persoon op inhuurbasis actief binnen de 
organisatie voor een tarief van €126 per uur. Actueel werken voor gemeente Eindhoven 
22 inhuurkrachten die meer dan €100 per uur kosten. 
 

2. Kunt u hierbij namen noemen van personen of bedrijven, die deze bedragen 
ontvangen, of hebben ontvangen? Zo niet waarom niet?  

Om privacy-redenen of vanwege concurrentiegevoeligheid verstrekken we geen 
informatie over personen of bedrijven.  
 

3. Graag willen wij van u weten aan welke projecten deze personen zijn of waren 
verbonden?  

Voor wat betreft de 7 personen met een uurtarief boven €120 melden we u het volgende:  
1 persoon heeft op inhuurbasis een managementfunctie vervuld. 3 personen zijn als 
specialist tijdelijk ingezet in het kader van financiën. 2 personen vervulden een rol als 
programmaleider/ programmamanager en 1 persoon de rol van strategisch adviseur. 
Wanneer we de naam van het programma doorgeven, is dit direct terug te herleiden 
naar de betreffende persoon hetgeen gelet op privacy overwegingen niet wenselijk is. 
 
 

4. Kunt u aangeven vanaf welke datum/data met die werkzaamheden is 
aangevangen?  

De tijdelijke opdracht van de manager is gestart in het najaar van 2016 en is 6 maanden 
later omgezet naar een aanstelling in vaste dienst. De 3 financieel deskundigen zijn 
gestart in januari 2017 en de werkzaamheden zijn beëindigd in juli 2017. De overige 
inhuurkrachten waaronder de strategisch adviseur en de programmaleiders/-managers 
hebben in de afgelopen jaren verschillende opdrachten vervuld.  
 

5. Waarom kunnen/konden bedoelde werkzaamheden niet door eigen personeel  
worden uitgevoerd?  

Uitgangspunt van de organisatie is dat waar werk met eigen medewerkers verricht kan 
worden, we dat doen. Zoals hierboven al gemeld zijn er ook situaties waarin we juist 
kiezen voor inzet van externe inhuur. Bijvoorbeeld op het moment dat tijdelijk specifieke 
kennis benodigd is die niet in de organisatie aanwezig is, vanwege uitval vanwege 
ziekte, op functies / rollen in de organisatie waar vacatures lastig kunnen worden 
vervuld, of voor werkzaamheden waarvoor alleen tijdelijke middelen beschikbaar zijn.  
 

6. Kunt u aangeven hoeveel van deze externen (ook in bv-vorm) boven de Wet 
Normering Topinkomens (WNT) uitkomen?  

De Wet normering topinkomens (WNT) geldt voor gemeente Eindhoven alleen voor de 
gemeentesecretaris en griffier. Deze wet geldt namelijk alleen voor topfunctionarissen.  
Je kunt de WNT wel als richtlijn aanhouden.  Als overgang geldt in 2017 voor ingehuurde 
topfunctionarissen maximaal ca. 258.000,- per jaar en maximaal € 176,- per uur. Alle 
inhuurkrachten zitten ruim onder deze maximum tarieven. Uw raad heeft namelijk het 
maximum uurtarief op € 145,- vastgesteld.   
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7. Indien dit het geval is, is het dan juist dat van genoemde overschrijdingen geen 
melding behoeft te worden gedaan?  

Overschrijdingen van deze norm zijn niet aan de orde.  
 

8. Indien dit geen verplichting is, was het dan toch niet juister geweest die melding 
wel te doen?  

Aangezien hier geen sprake van is geweest, is dit ook niet van toepassing.  
 

9. Waarom hebt u de Raad niet uitvoerig van het een ander in kennis gesteld?  
We hebben de raad in de reguliere planning en control cyclus (o.a. met de behandeling 
van de jaarrekening en naar aanleiding van raadsvragen) geïnformeerd over 
personeelskosten en inhuur. Eind 2015 hebben we u via een presentatie in de 
commissievergadering FB uitgebreid geïnformeerd over het inhuurproces, redenen van 
inhuur per domein en aantallen inhuur. In november 2016 hebben we u via 
raadsinformatiebrief geïnformeerd over onze visie op inhuur en de toen geldende 
verhouding tussen vast personeel en inhuur derden. En uiteraard blijven we u ook in de 
toekomst via de reguliere planning en control-cyclus informeren over de gemeentelijke 
personeelskosten en inhuur.  
 

10. Graag willen wij een overzicht van u ontvangen van de bedrijven en/of 
personen, die u in 2016 en 2017 hebt ingehuurd en welke bedragen deze 
bedrijven personen gefactureerd hebben c.q. aan hen betaald is?  

Om privacy-redenen of vanwege concurrentiegevoeligheid verstrekken we geen 
informatie over personen of bedrijven. 
 

11. Kunt u ons aangeven of er veranderingen in het inhuurbeleid zullen 
plaatsvinden. Zo niet waarom niet?  

De sturing op inhuur derden is een thema dat al geruime tijd veel aandacht heeft en 
waarop wordt gestuurd. Maandelijks vinden er gesprekken plaats met de sectorhoofden 
over de dagelijkse sturing van personeelskosten inclusief inhuur.  
Daarnaast is onlangs een wijziging van de aansturing en verantwoording van het 
inhuurproces in werking getreden. Door middel van een gemeente-brede, centraal 
ingerichte lead buyer-organisatie, verwachten we betere resultaten te behalen op het 
gebied van rechtmatigheid, efficiency  en doelmatigheid van inhuur.    
 
 

12. Kunt u ons aangeven op welke bedrag van inhuur over het jaar 2017 rekening 
wordt gehouden?  

In 2016 bedroegen de kosten voor inhuur derden ruim €29 miljoen. Op basis van een 
voorlopige prognose houden we er rekening mee dat we in 2017 omstreeks hetzelfde 
bedrag uitkomen.   
 
 
Eindhoven, 24 oktober 2017 
 
 
 


