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Samenvatting
De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de externe inhuur bij
de provincie Noord-Brabant over de periode 2011-2015. Uit dit onderzoek
vloeit een aantal conclusies en aanbevelingen voort.
Het voorstel
Instemmen met de rapportage van de Zuidelijke Rekenkamer ‘Externe inhuur
provincie Noord-Brabant’ en de daarin geformuleerde conclusies en
aanbevelingen.
Aanleiding
Provinciale Staten stellen geregeld vragen aan het college van Gedeputeerde
Staten over de inhuur van externen en over de relatie tussen inhuur en
formatieve omvang van de provinciale organisatie. Het onderzoek van de
Zuidelijke Rekenkamer naar de inzet van externen levert aandachtspunten op
die meegenomen kunnen worden bij de organisatieontwikkeling die in deze
nieuwe bestuursperiode is ingezet.
Bevoegdheid
De Zuidelijke Rekenkamer is onafhankelijk en vindt haar wettelijke basis in de
Provinciewet en oefent op grond daarvan taken en bevoegdheden uit.
Vanuit haar onafhankelijke positie rapporteert zij over afgerond onderzoek aan
Provinciale Staten, gehoord hebbende het college van Gedeputeerde Staten.

Doel
Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de wijze van sturing op de
inhuur van externen, de omvang van en de verantwoording over inhuur van
externen zoals deze zich in de bestuursperiode 2011-2015 hebben
gemanifesteerd. Daarmee beoogt de Rekenkamer aandachtspunten te
destilleren voor de doorontwikkeling van het beleid op dit terrein.
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Argumenten
1. Het college van Gedeputeerde Staten heeft zijn waardering uitgesproken

over het rapport en de timing daarvan.
Met het instemmen met het onderzoeksrapport omarmen Provinciale Staten
de door de Rekenkamer geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Een
aantal aanbevelingen is gericht aan het college van Gedeputeerde Staten.
De Zuidelijke Rekenkamer heeft ook aanbevelingen voor Provinciale Staten
zelf.
Kanttekeningen

1. In zijn reactie op het rapport heeft het college van Gedeputeerde Staten
enkele kanttekeningen geplaatst bij de conclusies en aanbevelingen van het
onderzoek.
-

-

Aan de conclusie dat de kosten van inkoop van diensten een sterke
stijging laten zien mag niet de conclusie worden verbonden dat dit een
gevolg is van een substitutie van inhuur van arbeidscapaciteit. Het
college stelt dat deze stijging een gevolg is van extra investeringen in
de Brabantse samenleving (o.a. vanuit de investeringsagenda) en van
de ingezette beweging van ‘van subsidiëren naar participeren’;
Bij de aanbeveling aan Provinciale Staten om ten principale een
discussie te voeren over de wijze van sturing op de uitvoering door de
ambtelijke organisatie, geeft het college aan dat dit zou moeten
aansluiten op de reeds in gang gezette beweging naar een opgave
gestuurde organisatie.

Financiën
N.v.t.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Planning
N.v.t.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Onderzoek Externe inhuur provincie NoordBrabant;
2. Bestuurlijk rapport Externe inhuur provincie Noord-Brabant;
3. Rapport van bevindingen Externe inhuur provincie Noord-Brabant.
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Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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