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Verloren, alhoewel
Op het eerste gezicht dachten wij dat we de rechtszaak verloren hadden. De rechter had immers
niet gezegd dat de gemeente OIJ verplicht is om de namen van de ingehuurde adviseurs,
ondersteuners, projectleiders, communicatieadviezen, meewerkende voormannen, PGB
medewerkers etc. enz. te verstrekken. Maar ook niet meer dan dat. De gemeente mag de
afweging maken, de rechter gaat niet op de stoel van de gemeente OIJ zitten. Hij zegt immers:
De rechtbank is van oordeel dat verweerder (=gemeente OIJ) zich in redelijkheid op het standpunt
heeft kunnen stellen dat het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken persoon zwaarder weegt dan voormeld belang van openbaarheid.
Maar hij laat de mogelijkheid volstrekt open dat de gemeente tot een ander oordeel komt. En dat
zou logisch zijn. De openbaarheid van externe inhuur en inkoop van goederen en klussen is
immers een geducht wapen tegen vriendjespolitiek en sjoemelarij en dus vóór integriteit, openheid
en eerlijkheid. En die inbreuk op de levenssfeer is daar tegen over natuurlijk een licht
gelegenheidsargument, er met de haren bijgesleept. Ten eerste weet iedereen in het
gemeentehuis de namen van de personen. En ten tweede zijn we allemaal opgenomen in big
data banken en maken we gebruik van social media. Alles is dus al lang bekend. Er loopt toch
geen enkele adviseur helemaal anoniem, met een bivaksmuts op, door het gemeentehuis?
Een gemeente zoals OIJ, die zegt integriteit hoog in het vaandel te schrijven (o.a. bij monde van
de nieuwe burgemeester) kan deze barrières niet handhaven.
We nodigen de gemeente, college en gemeenteraad, dus van harte uit om een nieuwe afweging
te maken, op grond van voortschrijdend inzicht een andere beslissing te nemen en zo te laten zien
dat openheid en integriteit geen loze praat is in de gemeente Oude IJsselstreek maar een
serieuze zaak.

Externe inhuur 2016
Het overzicht van externe inhuur staat op de website.
Wat er aan ontbreekt is de omvang van iedere inhuur. Het maakt immers nogal wat uit of de
genoemde euroos worden betaald voor één dag per week of voor een volle werkweek. We
hebben deze aanvulling inmiddels opgevraagd.
Ook ontbreekt een overzicht van klussen en geleverde goederen en diensten. Vooral omdat er in
de gemeente OIJ onderhands kan worden aanbesteed tot € 100.000, het dus om belangrijke
posten gaat, is het goed als ook deze zaken in beeld komen, ter bevordering van openheid en
integriteit. Ook deze aanvulling is opgevraagd bij de gemeente OIJ.
We komen uiteraard hierop terug, zodra we de complete gegevens hebben. Nu vast een paar
posten die onze aandacht trokken.
- Een projectleider van Peer Civiel in Elst voor 10 maanden waarvoor € 104.715 wordt
betaald;
- Het projectteam zaakgericht werken huurt een programmamanager in voor € 97.803,86
voor 9 maanden via Breinstein in Alkmaar, een detacheringsbureau voor
informatiemanagement;
- In allerlei posten zien we Maandag uit Purmerend terug. Een uitzendbureau uit Purmerend
met een dichtstbijzijnde vestiging in Arnhem;
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Van de gemeente Doetinchem vindt regelmatig inhuur van personeel plaats, waarschijnlijk
in het kader van gemeenschappelijke regelingen. Vindt er ook ‘verhuur’ plaats?
- De interimsecretaris kost, via Public Spirit in Amersfoort, € 113.055 in 9 maanden.
In het sociale domein vallen op:
- Senior adviseur sociaal domein van Voor Zorg Diensten in De Heurne voor € 67.248,21 in 9
maanden, hetzelfde bedrijf dat ook al € 26.882,18 ontving voor 9 maanden als ‘adviseur
doorontwikkeling gemeentelijke organisatie’. Een bedrijf waarvan wij geen website kunnen
vinden;
- Een ‘meewerkend voorman’ van J.E. Consultancy uit Zwolle. Voor 8,5 maanden kost dat
€ 81.340;
- Een PGB medewerker van Langhenkel, detacherings- en uitzendbureau en
plaatsingsbureau voor ZZP’ers, uit Zwolle, kost € 103.680 voor 10 maanden;
- Voor de anderen wordt minder betaald (kleinere taken?) zodat in totaal aan Langhenkel
€ 262.614,86 wordt betaald aan PGB medewerkers;
- Vijf aanspreekpunten, allemaal ingehuurd via Randstad Payroll;
- Een WMO consulent van Kooyenga in Dokkum met een inzet waaraan geen kosten zijn
verbonden;
- Tenslotte zien we dat de keukentafelgesprekken voor de huishoudelijke hulp door het
bureau Treve zijn uitgevoerd voor € 166.500.

Het volgende nummer
We krijgen de gegevens over de schulden voortvarend binnen, die over de garantie zullen
waarschijnlijk binnenkort volgen. In de volgende nieuwsbrief zullen we ze publiceren.
Ook komen we nog terug op de inhuur van personen en de inkoop van diensten en goederen
zodra wij die binnen hebben. Die gegevens moeten toch met één druk op de knop beschikbaar
zijn? Zodra we meer weten hoort u ook hierover van ons.

De Stichting de Transparantie
De stichting werkt met vrijwilligers en we maken minimale kosten. Wilt u ons helpen om financieel
boven water te komen (bijvoorbeeld na de forse legeskosten van de rechtszaak) dan zijn we blij
met uw bijdrage op NL94 TRIO 0197 747 299 t.n.v. P. Jansen/Stichting de Transparantie. Dank
aan de donateurs die ons helpen, we ontvingen recent enkele zeer welkome stortingen.
En heeft u tips of inhoudelijke bijdragen, ook die zijn zeer welkom.
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