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Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Emmen 
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Van : Hendrikus Velzing 
 

 
Geacht College van B&W 

 
Wakker Emmen heeft een aantal vragen over kosten van het inhuren van derden 
Nog steeds wordt er regelmatig een beroep gedaan op externe adviseurs. Onderstaande vragen met 
uitzondering van vraag 5 gaan specifiek over het inhuren van adviseurs van buiten de ambtelijke organisatie. 
Graag zouden wij het navolgende van u weten: 
 
1. Hoeveel externe adviseurs worden er gemiddeld per maand in de medio januari 2013 tot en met juni 2014 

door de gemeente Emmen ingehuurd? Graag ontvangt Wakker Emmen een overzicht van de hoeveelheid 

aan extern ingehuurde adviseurs per beleidsgebied, over de voornoemde periode.  

2. Wakker Emmen ontvangt daarnaast graag een totaal overzicht van de kosten van de ingehuurde externe 

adviseurs over de periode januari 2010 t/m juni 2014. Daarbij wil Wakker Emmen graag gespecificeerd 

hebben wie er in die voornoemde periode de 10 meest verdienende externe adviseurs zijn die door de 

gemeente Emmen worden ingehuurd? 

3. Zijn er ambtenaren die – nadat zij uit dienst zijn getreden van de gemeente – in een later stadium weer 

ingehuurd worden door de gemeente Emmen? Zo ja, Wakker Emmen ontvangt graag een overzicht van de 

betreffende personen(het gaat om externe adviseurs die derhalve niet vallen onder de privacy 

wetgeving)/functies in de eerder genoemde periode januari 2010 t/m juni 2014. 

4. Treden er vanwege de meer dan 10 miljoen euro besparing – op het inhuren van derden – kwalitatieve 

tekorten op? Zo ja, op welk vlak treden deze tekorten op? Zo niet, wat is de reden dat er geen tekorten 

optreden en hoe verklaart u dit ten opzichte van de hoge kosten die in het verleden gemaakt zijn? 

5. Zijn er binnen de gemeente Emmen personen werkzaam – zowel intern als in de functie van externe 

adviseur – in de periode tussen januari 2010 en  juni 2014, die de “Balkenende norm” verdienen, dan wel 

meer dan de “Balkenende norm” verdienen? Zo ja, dan ontvangt Wakker Emmen graag een overzicht van 

wie dit zijn in de periode tussen januari 2010 t/m juni 2014. 

Graag zien wij de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Hendrikus Velzing 
Raadslid Wakker Emmen 

 

 


