
                                                                                                                   

  
 

 

 

 
 
2014 SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

99         Vragen van mevrouw B. Dibi 
(ingekomen op 9 september 2014) 
 

Schriftelijke vragen inzake Terughoudend zijn met inhuur dure externe adviseurs! 

 

Uit een enquête van Nieuwsuur (uitzending 7 september jongstleden) blijkt dat gemeenten dure 
externe adviesbureaus inhuren om de ophanden zijnde decentralisaties goed vorm te geven. Utrecht 
geeft op twee gemeenten na het meeste geld uit aan externe adviesbureaus; voor 2014 is 1 miljoen 
euro gepland. Ook in 2013 waren er maar 2 gemeenten die meer geld uitgaven aan externe inhuur. Er 
zijn ook gemeenten die helemaal geen geld uitgeven aan externe adviesbureaus. De PvdA vraagt zich 
af waarom Utrecht in de top 3 gemeenten staat met meeste kosten voor externe inhuur. 
 
Jan de Ridder (directeur Rekenkamer Amsterdam) zegt dat er veel onzekerheid is bij de ambtenaren en 
dat daardoor zoveel externe adviesbureaus ingeschakeld worden. De PvdA snapt dat er kosten 
gemaakt moeten worden om de decentralisaties goed in te richten, maar is van mening dat het 
beschikbare geld beter besteed kan worden aan de zorg, de jeugd en de mensen die zonder werk 
zitten. 
 
1. Is het college op de hoogte dat Utrecht zowel vorig jaar als dit jaar in de top 3 gemeenten staat die 
het meeste geld uitgeven aan externe adviesbureaus inzake de decentralisaties? Kan het college 
aangegeven waar dit geld precies aan besteed is? 
 
2. Kan het college aangeven uit welke programmaonderdelen de kosten worden gedekt en garanderen 
dat het geld dat aan de externe adviseurs is uitgegeven niet ten koste gaat van de mensen die het 
daadwerkelijk nodig hebben. 
 
3. Deelt het college de mening van de PvdA dat Utrecht terughoudend dient te zijn met de inhuur van 
externe adviseurs? Zo nee, waarom niet? 
 
4. Is het college bereid om er op aan te sturen dat afdelingen eerst proberen intern tot een oplossing 
te komen alvorens dure externe adviesbureaus in te huren? 
 


