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Geachte raadsleden, 

 

 

In september 2012 heeft u de Rekenkamercommissie (RKC)schriftelijk verzocht een 

onderzoek te doen naar gemeentelijke overhead. Graag bied ik u nu het resultaat,  ‘Inzicht 

in overhead’, uitzicht op doelmatigheid en sturing’ aan. Het rapport, dat bestaat uit een RKC 

nota en een onderliggend feitenrapport van Ernst & Young,  geeft de resultaten, conclusies 

en aanbevelingen weer van het onderzoek naar de omvang van de formatie, de kosten van 

overhead, evenals de sturing hierop. Met deze aanbieding is het rapport openbaar. U kunt 

een dezer dagen ook een gedrukt exemplaar tegemoet zien. 

 

In goede communicatie met het College i.c. de portefeuillehouder en de Raad is bepaald 

dat de RKC op verzoek van de Raad een eerste en brede inventarisatie pleegt van de 

omvang van de overhead in de gemeente Haarlemmermeer en daarbij de situatie van de 

gemeente Haarlemmermeer vergelijkt met die in een tweetal referentiegemeenten (fase 1, 

is met het rapport in de bijlage afgerond). Overeengekomen is dat grote afwijkingen van de 

gemeente Haarlemmermeer ten opzichte van deze referentiegemeenten en/of landelijke 

benchmarkgegevens over gemeentelijke formaties, worden voorzien van een mogelijke 

verklaring. De afwijkingen die in dit stadium nog niet verklaard konden worden zijn vertaald 

naar zogenoemde ‘verwonderpunten’. In een vervolgfase (fase 2) kunnen deze 

verwonderpunten nader worden onderzocht. Mocht u, als het College u informeert over 

fase 2, hierin op enig moment een rol voor de RKC zien, dan verneem ik dit graag. 
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Volgvel 2 

 
 

Het presidium zal verzocht worden een informatieve bijeenkomst en een raadsdebat in te 

plannen. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.  

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich in eerste aanleg wenden tot mw. 

M. Rosdorff, ambtelijk secretaris van de RKC. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de rekenkamercommissie 

 

 

 

 

 

Mw. M.J.H.A. Deckers, 

voorzitter 


