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Nr. RV19.0075 (2019)   Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Gemeentebelangen betreffende Declaraties   Aan de fractie Gemeentebelangen i.a.a. de leden van de Gemeenteraad  Op 12 september 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Declaraties:  
Naar aanleiding van de beantwoording van onze vragen over de declaraties van B&W 
het volgende. Wij zijn niet  tevreden met de beantwoording om de volgende redenen.  
Het college verschuilt zich achter de AVG. Wij begrijpen deze redenering niet. Wij 
hoeven immers niet te weten van wie of welk bedrijf de facturen komen. Wij willen dat 
er per omgaande alsnog een uitgesplitst overzicht van deze declaraties  komt van de 
totaalbedragen per wethouder. Het gaat om bijvoorbeeld de kosten voor taxi’s, overig 
openbaar vervoer, km-declaraties, hotelovernachtingen, vliegreizen, lunches, diners 
etc.  Daarmee worden niet de achterliggende bonnen vrijgegeven en is niet te zien welk 
bedrijf wat rekende of met wie een wethouder een etentje had, waar hij/zij dan verbleef, 
maar er wordt wel gezien of een collegelid normaal of buitensporig declareert.  Het is de 
taak van een raadslid het college te controleren op sober en doelmatig gebruik van 
publieke middelen. 
Aanvullende vragen: 
1. Bent u bereidt de gewenste informatie alsnog te geven? 
2. Wat is de reden dat er niet gecommuniceerd wordt naar (in ieder geval) de raad ? 

Deze vraag heeft u niet beantwoord.  
3. Er wordt op vraag 4 beantwoord dat het klopt dat over het eerste halfjaar 2019 nog 

geen overzicht gepubliceerd is maar dat we deze voor 1 oktober op de website 
kunnen verwachten. Hierbij rijst de vraag waarom deze dan pas gepubliceerd 
worden en is dit omdat Gemeentebelangen de schriftelijke vragen heeft gesteld ? 
met andere woorden: was dit normaal gesproken niet gepubliceerd?     Wij beantwoorden deze vragen als volgt  In de vorige beantwoording is benoemd dat naar aanleiding van de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een cumulatief overzicht wordt gepubliceerd van de declaraties per collegelid, zonder de achterliggende facturen en declaraties te voegen. Uit de verwachting begrijpen wij dat een specifiekere onderverdeling gewenst is. Vanaf heden zullen wij deze verdeling onderdeel laten zijn van de publicatie. De wijziging voor het tweede half jaar van 2018 ontvangt u als bijlage bij deze antwoorden.   
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De vaststelling van het overzicht van declaraties is een zorgvuldig proces.  Het verzoek tot declaratie van bestuurskosten en bedrijfsvoeringskosten worden per individueel collegelid aan de gemeentesecretaris aangeboden. De gemeentesecretaris toetst de doelmatigheid.  Vervolgens wordt het verzoek getoetst op de rechtmatigheid. Na de voltooiing van deze toetsen vindt de uitbetaling plaats.   Aanbieding van het totaal overzicht van declaraties aan het college ter publicatie vindt na het verstrijken van het half jaar plaats. Elk individueel lid van het college is in de gelegenheid het overzicht te verifiëren, het college stelt de inhoud vast. Vervolgens wordt het overzicht zoals gebruikelijk gepubliceerd op de website.   Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.  Den Helder, 24 september 2019   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling   secretaris Robert Reus    
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Bijlage 1. Overzicht   B&W declaraties tweede half jaar 2018 
 

 

College algemeenKoen SchuilingKees VisserHelee
n KeurMichiel WoutersPieter KosTjitske Bierst

ekerRemco DuijnkerPeter de Vrij
Taxi1.54

9,78---
-391,15--

-
Openbaar vervoer-

967,32---
1.576,40--

-
KM vergoeding-

2.038,35-675,98122,19
--176,4022,96

Hotel50,
701.532,181.446,94-

----
-

Lunch/Diner4.41
1,112.170,95--

34,30436,29428,68
--

Overige bestuurs-/bedrijfsvoeringskosten*15.10
9,18405,00--

-196,5060,38-
-

Opleiding-
850,001.691,001.691,001.706,83

1.691,001.691,001.691,001.7
06,83

Totaal21.12
0,777.963,803.137,942.366,98

1.863,324.291,342.180,061.8
67,401.729,79

* hieronder zijn kosten opgenomen zoals bijvoorbeeld
 lidmaatschappen landelijke verenigingen, afscheidsre

cepties, ontvangsten delegaties, presentatieavonden 
en uitreiking Jeugdlintjes.


