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Onderwerp: Rekenkameronderzoek uitbesteding buitendienst 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
In de commissievergadering van 11 december 2019 is het rapport ‘Uitbesteding van de 
buitendienst’ van de Rekenkamer behandeld. Na de handeling heeft de wethouder bij het 
volgende agendapunt nog gesproken over het standpunt van het College over het rapport. 
De Rekenkamer was daardoor niet in de gelegenheid om daar op te regeren.  
Met deze korte brief willen wij u op het standpunt van de Rekenkamer uit een zetten. 
 
De eerste opmerking betreft de brief van de voorzitter van de OR die positief was over het 
proces. Ook de Rekenkamer heeft van deze brief kennis van genomen, echter het gehele 
proces overziend is de Rekenkamer toch tot de conclusie gekomen dat de OR pro-actiever 
betrokken had kunnen worden. Er zijn interviews gehouden en ook het totale proces is 
geëvalueerd en een zwaluw maakt nog geen zomer. 
 
De tweede opmerking van de wethouder betrof de onuitvoerbaarheid van de motie die op 
de TILS-lijst is vermeld. Het is een verschil van inzicht. De Rekenkamer blijft van mening 
dat bij politiek gevoelige dossiers er iets meer verwacht mag worden van het College met 
betrekking tot actieve informatie. 
 
Het derde punt wat de wethouder maakt was dat de medewerkers van de Buitendienst 
meer tevreden waren geworden. De Rekenkamer wil dit niet ontkennen, maar in het 
rapport op blz. 46 onder de bevindingen van onderzoekvraag 4 staat duidelijk verwoord 
waar de ontevredenheid van de medewerkers op gebaseerd is. En natuurlijk als er meer 
aandacht komt voor medewerkers en meer erkenning dan verzacht dat de pijn. De 
Rekenkamer is van mening dat de werkelijke pijn er nog steeds is. Daarmee blijft de 
Rekenkamer staan achter aanbeveling 4 en verwacht de Rekenkamer dat de Raad dit over 
zal nemen en dat er iets met het onderzoek wordt gedaan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De voorzitter van de rekenkamer, 
 

 
drs. ing. A.M.A. van Drunen Msc. 


