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‘Inhuur externe adviseurs gemeente Beek moet beter afgewogen en verantwoord’
De regelgeving van de gemeente Beek is niet goed toegesneden op een juiste beoordeling van nut
en noodzaak van inschakeling van extern advies. Evaluatie is ondanks afspraken met de
gemeenteraad uitgebleven. De verantwoording aan de gemeenteraad over de inhuur van extern
advies vertoont tekortkomingen. De gemeenteraad kan aan de hand van de verstrekte informatie
geen oordeel uitspreken over nut, noodzaak en resultaat van de inhuur van extern advies.
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een door de rekenkamercommissie Beek uitgebracht rapport over
de inhuur van extern advies in Beek in de afgelopen jaren.
De gemeente Beek heeft in de afgelopen vier jaar 127 keer extern advies gevraagd. In totaal is 1,2
miljoen euro betaald voor inschakeling van externe adviesbureaus. De gemeenteraad van Beek heeft de
rekenkamercommissie gevraagd onderzoek te doen naar het nut en de kosten van de inhuur van externe
adviseurs. Bij ruim de helft van de externe opdrachten was de gemeente wettelijk verplicht om gebruik te
maken van externe adviseurs. Het onderzoek van de rekenkamercommissie heeft betrekking op 56
opdrachten zonder wettelijke noodzaak. Bij de verlening van deze externe opdrachten zijn in het
algemeen geen procedures en richtlijnen gebruikt waarbij het nut, de voortgang en de uitkomsten van de
externe adviezen konden worden getoetst. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer een half miljoen
euro.
Twintig van deze opdrachten zijn nader bezien. Deze externe adviezen hebben betrekking op zes
projecten en beleidsvraagstukken waarvoor het gemeentebestuur van Beek de afgelopen vier jaar een
oplossing wilde vinden. Bij de advisering over twee projecten heeft de rekenkamercommissie vastgesteld
dat aan de verwachtingen van de opdrachtgever is voldaan. Bij drie projecten is dat niet het geval. Het
gaat hierbij om het cultuurcluster op de Markt, de samenwerking tussen de afdelingen sociale zaken van
Stein en Beek en de modernisering van de bibliotheekvoorziening. Bij het nut en noodzaak van de inhuur
van extern advies over de controle op sociale uitkeringen houdt de commissie vragen.
Bij een van de adviezen (bestuurskrachtmonitor) werd reeds met de werkzaamheden begonnen voordat
een formeel besluit tot inschakeling van een externe adviseur was genomen.
De rekenkamercommissie doet aanbevelingen om te komen tot een betere besluitvorming en
verantwoording over de inschakeling van extern advies. Een betere regelgeving waardoor het mogelijk
wordt nut en noodzaak van externe advisering verantwoord vast te stellen is eveneens gewenst. De
rekenkamercommissie heeft verder geconstateerd dat Beek en de naburige gemeenten vaak met
dezelfde vraagstukken geconfronteerd worden en daarvoor ook vaak bij verschillende externe adviseurs
aankloppen. Een betere informatie-uitwisseling kan helpen bij gezamenlijke advisering en in het
verlengde daarvan de oplossing van problemen.
De rekenkamercommissie heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. De
rekenkamercommissie bestaat uit zes onafhankelijke leden. Er is sprake van een personele unie als het
gaat om de samenstelling van de rekenkamercommissies in Beek, Eijsden, Meerssen, Gulpen-Wittem,
Nuth en Valkenburg aan de Geul.
Het rapport ‘Elk uur telt. Inhuur van extern advies voor de gemeente Beek’ is te vinden op:
www.rekenkamercie-zl.nl.
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