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Onderwerp 
Schriftelijke vragen statenfractie PW inzake externe inhuur 

Geachte voorzitter. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84, lid 2 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten deel ik u hierbij mee dat de 
statenfractie van de Partij Voor de Vrijheid per e-mail d.d. 24 juli 2011 een aantal aan het college 
van Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend inzake de externe inhuur 
van de provincie. De betreffende vragen treft u hierbij aan. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, lid 3 van het eerder genoemde Reglement van Orde 
beantwoordt het college van Gedeputeerde Staten deze vragen zo mogelijk binnen dertig dagen 
nadat zij zijn ingekomen. 

Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft het college aan de 
vragensteller en Provinciale Staten daarvan gemotiveerd bericht. 

Hoogachtej 

R.C.M. Stadhouders 
Griffier 

Cc: Leden Provinciale Staten 
Het college van Gedeputeerde Staten 
Afdeling KBJZ 
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Geachte voorzitter van Provinciale Staten van Flevoland 

Overeenkomstig artikel 84 lid 1 en 2 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten 2011 stelt 
de fractie van de PW de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de externe 
inhuur door de provincie. 

1) Welke beleidsvisie heeft de provincie Flevoland ten aanzien van de organisatie (aard en 
omvang van interne organisatie) en wat betekent dit voor de inhuur van externe 
capaciteit en deskundigheid? 

• 2) Welke interne uitvoeringsregels gelden er voor het inhuren van externe expertise? 

3) Welke externe inhuur heeft er in 2007, 2008, 2009 en 2010 plaatsgevonden (aard en omvang) ,en 
welke definitie van het begrip wordt gehanteerd? 

4) Vindt er verantwoording plaats aan de provinciale Staten en zo ja in welke vorm? Zo neen, 
waarom niet? 

5) Hoe wordt de noodzaak tot externe inhuur vastgesteld en is er voorafgaand aan de inhuur 
beoordeeld of de benodigde expertise intern aanwezig is en is er tevens een afweging geweest: 
tussen inhuur of in dienst nemen? Zo neen, waarom niet? 

6) Hoe kwam de besluitvorming over inhuur tot stand en is die in overeenstemming met 
de geldende regels? 

7) Heeft de inhuur datgene opgeleverd wat beoogd werd? Zo neen, waarom niet? 

8) Is de kennisoverdracht naar de vaste organisatie tijdens en bij het einde van de opdracht 
voldoende geborgd? Zo neen, waarom niet? 

Kees Kok 
PVV 


