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Miljoenen euro’s naar
inhuur ambtenaren

NOMINEER
UW BUREN

Tientallen externen helpen bij zorgvernieuwing
DEN HAAG | De inhuur van externen voor de vernieuwing van de zorg voor ouderen, gehandicapten en
jeugdigen heeft de belastingbetaler in Haaglanden
bijna 4,4 miljoen euro gekost. De tien gemeenten in
deze regio huurden tientallen externen in.
ELLEN VAN GAALEN

Projectleiders, adviseurs en beleidsmedewerkers: ze kunnen in deze
tijd een goede boterham verdienen
bij gemeenten. De tien gemeenten
in Haaglanden telden tot dusver
bijna 4,4 miljoen euro neer voor de
inhuur van deskundigen die helpen
bij onder meer de inkoop van zorg,
ambtenaren opleiden en het hele
proces juridisch dichttimmeren.
Uit een inventarisatie van het AD
blijkt dat de gemeenten de expertise
van buiten hard nodig hebben om
de drie monsteroperaties in de zorg
in goede banen te leiden. Ze krijgen
vanaf 1 januari miljoenen euro’s van
het rijk om de zorg voor ouderen,

gehandicapten en jeugdigen zelf te
regelen.
Bewoners van de gemeente Westland betalen de hoogste prijs en die
uit Pijnacker-Nootdorp de laagste.
Iedere Westlander is 10,85 euro
kwijt aan de inhuur van 22 tijdelijke
ambtenaren en 21 diensten van organisaties. In Pijnacker-Nootdorp
betalen bewoners daarentegen een
bescheiden 99 cent per persoon.
De gemeente Rijswijk schiet met
de uitgaven door naar boven. Hoewel het bedrag per inwoner met
5,59 euro bijna de helft lager is dan
in Westland besteedt Rijswijk gemiddeld meer dan de andere ge-

meenten in Haaglanden. Rijswijk
denkt dat kleinere gemeenten sneller meer mensen moeten inhuren
om de complexe operatie in goede
banen te leiden. „Het heeft alles te
maken met schaalgrootte,’’ denkt
een woordvoerder.
De meeste gemeenten, waaronder
Den Haag (3,27 euro), Zoetermeer
(3,79 euro) en Delft (3,43), besteden
tussen de 3 en 4 euro per bewoner
aan de inhuur van extern personeel.
Alleen Midden-Delﬂand gaf geen inzage in de uitgaven.

De kosten zijn nog
maar een topje
van de ijsberg
–deskundige Astrid Buis

Volgens deskundige Astrid Buis is
Haaglanden geen uitzondering. Zij
helpt zorgaanbieders bij de aanbesteding van zorgtaken bij de gemeenten en ziet dat de meeste gemeenten externen laten invliegen.
,,De kosten die de Haaglandse gemeenten tot nu toe hebben gemaakt, zijn nog maar het topje van
de ijsberg”, zegt ze. Volgens haar zit
er weinig verschil tussen een grote
of kleine gemeente; ze kunnen beide
de expertise van buiten goed gebruiken.
De Vereniging van Nederlandse
Gemeenten bevestigt de inhuur van
personeel. En volgens VNG-woordvoerder Asha Khoenkhoen is dat
ook niet verwonderlijk. ,,Ik kan geen
overzicht geven van alle gemeenten.
Maar ik kan wel zeggen dat ze druk
bezig zijn met de voorbereidingen.
En dat is prima, want uiteindelijk is
het belangrijkste dat ze de zorg op
de orde hebben.”

DEN HAAG

Vrouw voor café
beroofd van tas

DEN HAAG

Veelanimo
voorpreventie

Een 51-jarige vrouw uit Spijkenisse is gisternacht in de Van
der Vennestraat in Den Haag
beroofd van haar tas. Ze stond
voor een café te praten, toen een
ﬁetser plotseling de tas uit haar
handen trok. De ﬁetser was in
het gezelschap van nog een
man, die achterop zat. Door de
kracht van de ruk viel de vrouw.

HET GROTE
BUURTONDERZOEK
Een derde van de Hagenaars ontplooit samen met buurtgenoten
initiatieven om de buurt veiliger
te maken, blijkt uit het Grote
Buurtonderzoek van het AD.
Sommigen lopen wel eens een
rondje door de wijk om verdachte situaties in de gaten te
houden. Anderen houden huizen
van buurtgenoten in de gaten, als
die op vakantie zijn. Meerdere
deelnemers aan het onderzoek
zijn daarnaast lid van een whatsappgroepje, waarin buurtgenoten elkaar waarschuwen voor
verdachte situaties. Ook andere
sociale media, zoals Facebook,
zijn populair.
Veel actiever zijn de inwoners
van Voorschoten en Wassenaar.
Daar zegt ruim 40 procent lid te
zijn van een buurtwacht, belcirkel of een ander initiatief om de
buurt veiliger te maken. » P2

Een goede buur is beter
dan een verre vriend.
Onder dat motto zoekt AD
Haagsche Courant de leukste, gezelligste, attentste,
behulpzaamste of liefste
buur. Woont die naast u?
Stuur dan een e-mail naar
hc.lezers@ad.nl of een brief
naar AD Haagsche Courant
(postbus 16050, 2500 AA
Den Haag, ovv beste buren)
en vertel daarin in 200 woorden waarom hij of zij de
beste buur is die iemand zich
kan wensen. Vergeet niet de
naam, straat, woonplaats en
telefoonnummer van de
buurman of -vrouw te vermelden en stuur ook een foto
mee.

DEN HAAG

Haagse dj’s horen
bij de wereldtop

DEN HAAG

Op hoge
hakken door
het centrum

Hagenaars die zaterdag in het centrum waren, zullen hun ogen hebben uitgekeken. In een lange stoet
liepen zo’n 200 vrouwen zwijgend
een rondje door de binnenstad.
Omdat ze allen in het zwart waren
gekleed én op hoge hakken liepen,

trok de stoet veel bekijks. De vrouwen wilden met hun tocht aandacht vragen voor de slachtoffers
van mensenhandel in de seksindustrie. Ook in andere steden op de
wereld gingen vrouwen de straat
op. FOTO MICHEL GROEN

Twee Haagse dj’s behoren tot de
besten van de wereld. In de jaarlijkse online-verkiezing, georganiseerd door het Britse dancemagazine DJ Mag, staan Blasterjaxx (Thom Jongkind en Idir
Makhlaf) en Dash Berlin (Jeffrey
Sutorius, Eelke Kalberg en Sebastiaan Molijn) op respectievelijk de 13de en 14de plaats. Nederland doet het sowieso erg
goed. Vier van de vijf beste dj’s
ter wereld komen uit ons land.
En voor de 10de keer in 18 jaar
levert Nederland de lijstaanvoerder. Dat is dj Hardwell uit Breda.

