
Kosten externe inhuur 2017 met aansturing corsa 2018006679

Afdeling Extern deskundige Omschrijving werkzaamheden Totale kosten 2017 Aansturing j/n Indien ja, in hoeverre is beoogde effect bereikt reden ingehuurd opmerking
Bedrijfsvoering BMC inhuur financiën 14.143 j deskundigheid

Bedrijfsvoering
BuitenhekPlus / Leeuwendaal

HR 21 P&O
30.315 j inhuur is nog niet asfgerond

functiewaardering alle functies vanwege overgang 

naar HR21 

Bedrijfsvoering Quoratio  (P&O) inhuur Freriks 10.346
j

beoogde effect is bereikt

verbeteringen aanbrengen in werkprocessen 

salarissysteem 

Bedrijfsvoering

Uitzendbureau 65+ inhuur bodes 11.311 j beoogde effect is bereikt
aanvullende inzet op vaste medewerkers: deel 

formatie wordt als flexibele schil ingezet buiten 

reguliere kantoortijden.
Bedrijfsvoering Visser & Van Dam advies 1.859 j juridisch advies deskundigheid JO
Beheer Driessen jur. Admin. Illegaliteiten en verk. Dossiers 77.095 j diverse verkopen gerealiseerd capaciteit

Beheer
GroenWater projectmanag. diverse projecten Waterplan 38.909 j

projecten Rottegat en Caprera gerealiseerd en overgedragen aan 

Rijnland, project Meerwijkvijver aanbesteed en in uitvoering capaciteit

Beheer KIWA ISAsport keuring sportvelden 1.088 j uitgevoerd expertise

Beheer KYBYS ingenieursbureau Marktconsultatie begraafplaats Blmd. 7.296 j onderzoek opgeleverd en huur aanbesteed aan martkpartij expertise

Beheer Tauw ingenieursbureau enginering ledverlichting 16.550 j

project is voorbereid met participatie en aanbesteed en uitgevoerd 

met gewenst resultaat (energiebesparing) expertise

Beheer Via van Dalen inventarisatie verkeersborden 4.659 j inventarisatie verkeersborden per deelgebied, aantal opgeleverd capaciteit/ expertise

Beleid Abbing ruimtelijk advies planeconomie 2.208 j klaar, grondexploitatie is afgerond deskundigheid Haringbuys

Beleid Abbing ruimtelijk advies planeconomie 1.995 j klaar, grondexploitatie is afgerond deskundigheid MHT

Beleid Civilink planvoorbereiding en toezicht 13.475 j loopt zolang woonrijp nog duurt deskundigheid Haringbuys

Beleid De Wijde Blick Communicatie 4.105 j doorlopend advies deskundigheid Bispinckpark

Beleid Driessen juridische ondersteuning 4.252 j interim administratieve ondersteuning capaciteit JO
Beleid Driessen inhuur secretariaat 2.421 j vervanging capaciteit Secr

Beleid Facilicom Advies en projectmanagement IHP 55.373 j Opstellen IHP onderwijshuisvesting deskundigheid Onderwijs

Beleid Hello Flex Juridische ondersteuning 13.853 j vervanging capaciteit JO
Beleid J. de Haan juridisch advies 7.648 j vervanging capaciteit HvdGr laan
Beleid Langhout en Wiarda planschade 2.000 j doorlopend advies deskundigheid RO
Beleid Nynke Jelles stedebouwkubdig advies 560 j advies deskundigheid

Beleid Pot Jonker juridisch advies 13.928 j vervanging ivm vertegenwoordiging capaciteit Bijduinhof
Beleid Public support inhuur secretariaat 50.704 j vervanging capaciteit Secr
Beleid Van der Landen Interim & Legal advies gronduitgifte 14.652 j doorlopend advies deskundigheid Haringbuys

Beleid
Van der Tak programmamanagement

2.450 j doorlopend advies voorbereiding Omgevingswet deskundigheid OW

Beleid Visser & Van Dam juridisch en RO ondersteuning 52.679 j vervanging capaciteit JO/RO

Dienstverlening Aethon inhuur burgerzaken 62.884 j

Waarborg continuiteit voor de dienstverlening aan de servicebalie en 

TIC continuiteit
Dienstverlening Driessen wegwerken achterstand dyn. archief 63.415 j wegwerken achterstand bouwarchief extra capaciteit
Dienstverlening Driessen wegwerken achterstand dyn. Archief / DDCK 47.958 j wegwerken achterstand bouwarchief extra capaciteit
Dienstverlening Gemeente Haarlem inhuur BOA 8.773 j Tijdelijke extra ondersteuning BOA team extra capaciteit
Dienstverlening Paswerk inhuur DDCK Meijer en Ueltzen 17.437 j extra capaciteit inscannen van stukken bij DIV capaciteit
Dienstverlening VHIC wegwerken achterstand dyn. archief 29.173 j wegwerken achterstand archief extra capaciteit

GBKZ 4VALUE Waardering NW peil 1-1-2015 12.333 J De opdracht is uitgevoerd Inhuur herwaardering

GBKZ 4VALUE Bezwaarafhandeling niet woningen 7.252 J De opdracht is uitgevoerd Inhuur afhandeling bezwaar en beroep

GBKZ 4VALUE bezwaren Niet Wonen 2016 en 20 7.151 J De opdracht is uitgevoerd Inhuur afhandeling bezwaar en beroep

GBKZ 4VALUE Bezwaar & Beroep 2015 en 2016 4.697 J De opdracht is uitgevoerd Inhuur afhandeling bezwaar en beroep

GBKZ 4VALUE update tbv bezwaar Vondellaan 98 J De opdracht is uitgevoerd Inhuur afhandeling bezwaar en beroep

GBKZ ANG  Assistentie bij oplossen problemen financiele aansluiting 

invordering

1.573 J De opdracht is uitgevoerd Oplossen problemen met financiële aansluiting

GBKZ Van der Feltz WOZ advies 3.792 J De opdracht is uitgevoerd Advies tbv een beroep

Griffie Driessen wegwerken achterstanden archief 8.331 j Doel van de inzet is het controleren van raadsdocumenten op 

persoonsgegevens en het zo nodig anonimiseren daarvan, zodat deze 

berichten weer op de website geplaatst kunnen worden. Een fors deel 

van deze raadsdocumenten is inmiddels gecontroleerd en 

geanonimiseerd. 

te grote klus om met interne capaciteit te doen

Griffie Necker van Naem Inhuur commissie griffier 60.161 j Onder aansturing van de interim griffier heeft de interim commissie 

griffier niet alleen de commissie ondersteund in haar werkzaamheden 

maar ook voorkomende griffiewerkzaamheden verricht.

vacature commissie griffier

Griffie Necker van Naem Inhuur griffier 59.327 j Aansturing van de interim griffier gebeurde door de 

werkgeverscommissie van de raad. Het beoogde effect is bereikt , 

namelijk dat de griffiersfunctie belegd was en de raad kon vergaderen.

 vacature griffier

Griffie Necker van Naem ondersteuning vetrouwenscommissie 3.750 j De ondersteuning van de vertrouwenscommissie geschiedde onder 

aansturing van de vertrouwenscommissie, die daar, uit de aard der 

zaak, weinig over kan zeggen of opschrijven. Vastgesteld moet worden 

dat Bloemendaal per 6 september 2017 een nieuwe burgemeester 

heeft, zodat in die zin het beoogde effect is bereikt.

vacature burgemeester, behoefte raad procedure te 

voltooien met interim griffier

TOTAAL 853.980


