
 

 

M E M O   R A A D 

 

 

Aan:  de leden van de raad en de informatievergadering Bestuur en Beheer  

Van: het college 

Datum: 13 februari 2017 

Onderwerp: beantwoording vragen raadslid R. Heesbeen over inhuurtarieven 

personeel en omvang in 2016 

Doel: informatie 

Aanleiding: toezegging informatievergadering 10 januari 2017 

Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Tijdens de informatievergadering van 10 januari 2017 zijn nadere vragen gesteld over de memo 

inzake de inhuurtarieven personeel. De wethouder heeft toegezegd het aantal uren toe te voegen 

zodat er een overzicht ontstaat de inhuur van externen boven de 100 euro naar type advies over het 

jaar 2016. 

 

Informatie 

 

Definitie externe inhuur en externe dienstverlening 

In het rekenkamerrapport uit 2015 zijn duidelijke kaders neergezet over wat er verstaan wordt onder 

externe inhuur van personeel. Externe inhuur is gedefinieerd als personeel zijnde niet in loondienst bij 

de gemeente, maar dat wel hiërarchisch door de gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd en 

waarvoor de dekking van de kosten plaatsvindt vanuit het personele budget. 

Bij externe dienstverlening is geen sprake van hiërarchische aansturing en staan de betrokken 

personen niet op de loonlijst van de gemeente. De kosten worden gedekt vanuit de projectbudgetten 

of uit materiële budgetten. 

 

Externe inhuur 

In 2016 waren er binnen onze gemeente, als het gaat om externe inhuur conform het 

rekenkamerrapport, twee inhuurovereenkomsten met een uurtarief boven € 100.  

 

Externe dienstverlening 

Binnen de categorie externe dienstverlening zijn ook mensen ingehuurd die in de organisatie opereren 

en vanuit materiële budgetten of projectbudgetten worden betaald. Hier gaat het om negen 

overeenkomsten in 2016 met tarieven boven € 100. Het betreft drie projectleiders, vier 

bedrijfsorganisatie deskundigen en twee organisatieadviseurs. 

 

Omvang inhuur in 2016 

In 2016 is het onderstaande aantal uren ingehuurd: 

Externe inhuur  Tarief Uren 2016 Bedrag 

Organisatieadviseur 125 404 € 50.500 

Financieel adviseur 100 194 € 19.400 

    

Externe 
dienstverlening 

Tarief Uren 2016 Bedrag 

Projectleider 165 977 € 161.205 

Organisatieadviseur 135 66  € 8.910 

Bedrijfsorganisatie 
deskundige 

110 171 € 18.810 

Organisatieadviseur 175 26 € 4.550 



 

 

Bedrijfsorganisatie 
deskundige 

115 185 € 21.275 

Projectleider 115 1109 € 127.535 

Projectleider 125 45 € 5.625 

Bedrijfsorganisatie 
deskundige 

135 92 € 12.420 

Bedrijfsorganisatie 
deskundige 

125 68 € 8.500 

 

 


