
 

Schriftelijk informatieverzoek  
Reg. Nr. 2015-05 (in te vullen door de griffie) 
 
Datum:  25 juni 2015 (in te vullen door de griffie) 
Van:  PvdA  (in te vullen door de aanvrager) 
Aan: College  
Onderwerp: Neveninkomsten wethouder (in te vullen door de aanvrager) 
Datum beantwoording:  (in te vullen door organisatie) 
   
   
  

 
 
Toelichting (in te vullen door de aanvrager) 
 
De PvdA zou graag de onderliggende stukken ontvangen m.b.t. het onderwerp 'verrekening 
neveninkomsten politieke ambtsdragers 2014' van de besluitenlijst 15-06-2015. 
Volgens de meest recente opgave van nevenfuncties door collegeleden heeft wethouder Van Dijk 
een 2 tal betaalde nevenfuncties. 
De fractie zou van het college willen vernemen hoeveel tijd er per maand is gaan zitten in de 
betaalde nevenfuncties (graag per functie) en daarnaast willen weten wat die betaalde 
nevenfuncties precies inhouden. 
 
Siebren Buist 
PvdA 
 
Antwoord (in te vullen door organisatie) 
Het voorstel waaraan de PvdA-fractie refereert gaat over verrekening neveninkomsten politieke 
ambtsdragers 2014. Het betreffende ambtelijke voorstel treft u desgevraagd bijgaand aan. 
Zoals uit het betreffende ambtelijke voorstel te lezen valt, is sprake van een wettelijke regeling 
onder regie van het rijk (minister BiZa). Via een daartoe ontwikkelde applicatie moeten onze 
ambtsdragers zelf hun gegevens invullen. Wij hebben van het ministerie doorgekregen dat deze 
invuloefening voldoende en dat er geen aanleiding is om tot verrekening over te gaan. 
Dat er geen verrekening nodig is, wil nog niet zeggen dat onze ambtsdragers geen betaalde 
nevenfuncties hebben. Echter, daarover handelde bewuste B&W-voorstel niet.  
 
Recent is via de griffier geinventariseerd in hoeverre ook collegeleden nevenfuncties hebben: al dan 
niet bezoldigd. Deze inventarisatie komt voort uit het gemeentelijke integriteitbeleid 2007. De 
uitkomsten worden conform dit beleid geplaatst op de gemeentelijke website. 
 
Daarnaast verlangt artikel 41b, lid 5 dat voltijds wethouders hun inkomsten uit nevenfuncties 
openbaar maken. Dit geschiedt door terinzagelegging in het gemeentelijk. Een dergelijk overzicht 
ligt inmiddels openbaar ter inzage.  
 
Uw fractie wilt graag vernemen hoeveel tijd er per maand is gaan zitten in de betaalde 
nevenfuncties (graag per functie) en daarnaast willen weten wat die betaalde nevenfuncties precies 
inhouden. Deze detailinformatie is niet beschikbaar. Noch op basis van de Gemeentewet noch op 
basis van ons Integriteitbeleid moet dergelijke informatie beschikbaar komen. Wel hebben wij 
vastgesteld dat de aard van de nevenactiviteiten niet onverenigbaar zijn met die van de functie van 
wethouder.  
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