
 

 

Vragen nav beeldvormende raad 13 juni 2019 (ivm vakantie Willem Traag) 
Agendapunt 7: (Jaarstukken 2018 ) 
 

1. Op pagina 92 worden onregelmatigheden geconstateerd betreffende 
inhuur. Naar aanlelding hiervan hebben wij de volgende vragen:  

a. Kunt u een toelichting geven op de fouten en onduidelijkheden 
rondom inhuur. 

 
Antwoord  
In de bevindingen van de accountant (lees accountantsverslag) wordt dit nader 
geduid. Het betreft de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen.  Op 
basis van de controle van de accountant blijkt dat voor enkele inkooptrajecten 
voor inhuur derden niet de juiste procedure is gevolgd. De nieuwe wetgeving op 
dit onderdeel is per juli 2016 in werking getreden. Hiervan heeft de accountant in 
de informatieve raad toegelicht dat dit bij meerdere gemeenten speelt. Op dit 
moment wordt gewerkt aan het verbeteren van het proces, om in de toekomst te 
voldoen aan de aanbestedingsrichtlijnen. 
 

b. 65 leveranties, betekend dit dat er 65 mensen zijn ingehuurd? Hoe 
groot is het aantal ingehuurde mensen tov huidige 
personeelsbestand?  

 
Antwoord 
In de jaarstukken wordt aangegeven dat er onzekerheden zijn rondom inhuur 
derden. Deze vloeien voort uit een niet-toereikende dossiervorming rondom de 
aanbestedingen inzake inhuur derden.  Deze 65 dossiers betreft dossiers waarbij 
in het controleproces nadere stukken zijn aangeleverd. Deel hiervan is akkoord 
bevonden en een enkele zijn aangemerkt als onzeker.  Op pagina 14 van de 
jaarstukken wordt via een indicator inzichtelijk gemaakt wat de verhouding 
externe inhuur is als % van de totale loonsom. De verhouding is 10,5%. In de 
beeldvormende raad van 13 juni is de burgemeester hier nader op ingegaan.  

 
 

2. Op blz 94: In de krant hebben wij kunnen lezen dat de negatieve 
begrotingssaldo voornamelijk ontstaat door 1 m€ tekort op de 
jeugdbegroting. Hier lezen wij echter dat er verlies is op ALLE programma 
onderdelen. Kunt u dit toelichten? 



 

 

Antwoord 
Zoals je hieronder kunt zien (tabel blz 104) wordt het tekort op hoofdlijnen 
veroorzaakt door een tekort op het sociaal domein van circa 4 mln. en een 
voordeel van de grondexploitaties van 3 mln. per saldo 1 mln nadelig. De krant 
heeft zich waarschijnlijk op de grote posten gefocust. Zoals inzichtelijk is gemaakt 
op pagina 104, betreft dit verschillende onderdelen. 
 

 
 

3. Op pag 101 geeft u aan het tekort van ruim 1m€ te halen uit de algemene 
reserve. Echter er is extra grond en vastgoed verkocht. Dit is éénmalig. Kan 
de wethouder aangeven hoeveel vastgoed we nog hebben en hoe lang we 
dit dus volhouden. En op welk moment zakken we dan door de 
ondergrens. En moet we dus constateren dat over een paar jaar we elk jaar 
een fors tekort hebben omdat het vastgoed verkocht is? 

 
Antwoord 
In de beeldvormende raad van 13 juni is een vergelijkbare vraag gesteld. 
Antwoord hierop is dat wij in de kadernota voor de begroting 2020 hier verder op 
in zullen gaan. 
 
 



 

 

 
 


