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GEMEENTE DEN HELDER
INGEKOMEN

OB HRT "ZOOI

De voorzitter van het College van Burgemeester & Wethouders."

De voorzitter van de Raad van de gemeente Den Helder

Mr. G.H. Faber, wnd. Burgemeester

Drs F. Bijlweg 20

1784 MC Den Helder

per e-mail Den Helder, 2 maart 2007

Ondw: (Derde serie) Schriftelijke vragen ingevolge art. 37 regl. van orde mbt de declaraties
van het college van B&W.

Re: Onze schriftelijke vragen zelfde onderwerp van 4 sptember 2006 en van 17 januari 2007.

Naar aanleiding van uw beantwoording, dan wel het ontbreken daarvan op de hierboven
vermelde vragen zien wij ons genoodzaakt tot het stellen van vervolg vragen.

Hieronder hebben wij volledigheidshalve de eerste twee series vragen met de door u gegeven
antwoorden weergegeven. In grotere zwarte tekst zijn de nieuwe vragen
vermeld.

Gemeente Den Helder, Raadsvragen, Nr. 24 (2006)

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PRINS-voor Behoorlijk
Bestuur ingevoige art. 37 Reg van Orde betreffende de declaraties van het College van B &W.

Aan de fractie PRINS-voor Behoorlijk Bestuur

i.aa. de leden van de Gemeenteraad

Op 4 september 2006 heeft u onder verwijzing naar artikel 37 van het Reglement van orde
voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld:

1. Verzoeke schriftelijk te vermelden welke regelingen er ten behoeve van burgemeester en
wethouders bestaan, op grond waarvan onkosten in de meest brede zin, boven de normale
salariëring kunnen worden gedeclareerd.

2. Verzoeke inzage te verlenen in de declaraties, zoals bedoeld onder 1, van zowel
burgemeester als wethouders over de periode vanaf 1 november 2005 tot 1 september 2006.

3. Verzoeke deze maand met de heer Ir. R.T.G. Prins (fravo), Ir. L Nieuwenhuis
(commissielid) en PJ.N. Oudhuis (frast en commissielid) een arrangement te treffen waardoor
zij de onder 2 genoemde declaraties en de daarbij uitgekeerde bedragen kunnen inzien.

Wij beantwoorden deze vragen als volgt:

Vraag l:De regelingen welke van toepassing zijn op de declaraties van het College van
burgemeester en wethouders zijn de navolgende; Stuknummer: AI07.02377

1. Rechtspositie besluit burgemeesters

2. Regeling rechtspositie burgemeesters

3. Rechtspositie besluit wethouders

4. Regeling rechtspositie wethouders

5. de Gedragscode voor het College van burgemeester en wethouders

6. Rechtspositie besluit waarnemend burgemeester



Vraag 2 en 3: Er kan worden ingestemd met inzage in de declaraties over de periode 1
november 2005 tot 1 september 2006 na afspraak en onder toezicht. Hiertoe zal het bureau
Kabinet binnenkort met u opnemen.

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Den Helder, 19 september 2006, Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, wnd. burgemeester

mr. G.H. Faber, secretaris drs. AL van den Berg

Den Helder, Raadsvragen Nr. 04 (2007)

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Prins voor behoorlijk
bestuur betreffende Declaraties van college van B&W.

Aan de fractie Prins voor behoorlijk bestuur

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad

Op 25januari 2007 heeft u onder verwijzing naar artikel 37 van het reglement van orde voor
de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Declaraties van college van
B&W:

1. Uw antwoord op onze vraag 1 vermeldt een "Rechtspositie besluit waarnemend
burgemeester". Wij hebben dit besluit niet kunnen vinden, waarschijnlijk omdat het niet
bestaat. Verzoeke dit besluit aan ons beschikbaar te stellen

Ad 1. Uw constatering is juist. Bedoeld is het Rechtspositiebesluit Burgemeesters. De
bepalingen met betrekking tot de waarnemend burgemeester maken hier deel van uit. Het
besluit is al in uw bezit.

Reactie onzerzijds: dit is correct.

2 Het inzien van de declaraties is door u tegengewerkt. De ambtenaren hadden duidelijk
instructies om een minimale vorm van medewerking te ontplooien . Door u zijn onterechte
beperkingen opgelegd tav. de voorwaarden van inzien. In het bijzonder vermelden wij daarbij
uw inzet om openbaarmaking te hinderen.

Ad 2.Dit is een constatering van U. Wij hebben ons gehouden aan de met de Raad
gemaakte procedure afspraken.

Reactie en vraag onzerzijds: Uw stelling is niet juist. Het inzien van de
declaraties is wel degelijk door u tegengewerkt. Er waren duidelijk
beperkingen geïnstrueerd die door de ambtenaren moesten worden
uitgevoerd. Procedureafspraken met de Raad daaromtrent zijn onbekend.
Verzoeke deze beschikbaar te stellen. Ook het niet of ontwijkend
beantwoorden van deze tweede serie vragen is tegenwerking.

2. Omdat niet alle declaraties betreffende de door ons aangegeven periode aanwezig waren is
een vervolg onderzoek nodig.

Het vervolg onderzoek is, als gevolg van uw tegenwerking nog steeds
benodigd.

3. De gedeclareerde bedragen zijn uitbetaald op basis van een ambtelijke handtekening voor
doelmatigheid en rechtmatigheid. Wij hebben bij de declaraties de reden van het verblijf en de



gemaakte reis vrijwel nergens aangetroffen. U wordt verzocht ons te informeren op basis
waarvan voor doelmatigheid en rechtmatigheid is getekend.

Ad 3. Op basis van de geldende regelingen. Ons zijn géén declaraties bekend die de toets
van doel-en rechtmatigheid niet kunnen doorstaan.

Het is verheugend te constateren dat u geen declaraties bekend zijn die de
toets van doelmatigheid en rechtmatigheid niet kunnen doorstaan. Maar
dat was onze vraag niet. Wij hebben die constatering niet kunnen doen en
dat moet wel. Daarom herhalen we onze hierboven gestelde vraag.

4. Ook is daardoor niet duidelijk geworden of de gedeclareerde kosten uit de
onkostenvergoedingen van B&W betaald hadden moeten worden. U wordt verzocht dit nader
te verklaren.

Ad 4. Wij verwijzen u naar de toelichting op het rechtspositiebesluit. Een overzicht van
kosten die vallen onder de onkostenvergoeding hebben wij volledigheidshalve bij deze
beantwoording gevoegd. Reis- en verblijfkosten behoren daar niet toe.

Omdat de door u toegezegde bijlage ontbreekt verzoeken wij alsnog
toezending.

5. De door u, in antwoord op onze vraag 1 terecht genoemde "Rechtspositie besluit
burgemeesters" en "Regeling rechtspositie burgemeesters", laat vwb de vergoeding voor reis-
en verblijfkosten mbt het woon- werkverkeer twee opties. Ofwel de waarnemer kiest ervoor
om gedurende de werkweek in de standplaats te verblijven en declareert volgens de
bijbehorende regeling, ofwel de waarnemer kiest ervoor om dagelijks op- en neer te reizen en
declareert volgens de bijbehorende regeling. Indien de waarnemer, wanneer voor de laatste
optie wordt gekozen, om redenen van doelmatigheid in de standplaats moet overnachten dan
wordt een rechtmatige declaratie ter dekking van de kosten ingediend. Wij hebben
geconstateerd dat de waarnemer voor de regeling dagelijks op- en neer reizen heeft gekozen.
Daarom bevreemdt het ons dat wij de declaraties voor de overnachtingen niet hebben
aangetroffen, terwijl deze klaarblijkelijk wel zijn gemaakt. U wordt verzocht deze
discrepanties te verklaren.

6. Uit een mondeling onderhoud met een van de afdelingshoofden hebben wij de stellige
indruk gekregen dat de rekeningen voor overnachtingkosten van de waarnemer door het (de)
desbetreffende hotel(s) rechtstreeks worden ingediend bij de gemeente, geheel buiten de
rechtspositionele regelingen om. Wij verzoeken u ons te informeren volgens welke
verordening of andere regeling deze overnachtingen worden betaald aan het (de) hotels.

7. Indien de rekeningen voor de overnachtingen in de standplaats door het (de) hotel(s)
rechtstreeks bij de gemeente worden ingediend, hetgeen in afwijking is van de rechtspositie
voor waarnemers, dan verzoeken wij op grond van welke argumenten dit geschiedt en tevens
hoe deze gang van zaken de toetsing aan de wet kan doorstaan.

Ad 5, 6 en 7. Wij beschouwen de bedoelde overnachtingen in het belang van de vervulling
van het ambt van burgemeester. Op basis van de artikelen 17, lid 5 en 32, lid 1 onder b van
het Rechtspositiebesluit Burgemeesters juncto artikel 6, lid 4 van de Regeling Rechtspositie
Burgemeesters worden de werkelijke kosten vergoed. Om pragmatische redenen geven wij
de voorkeur aan rechtstreekse facturering aan de gemeente. Dat is gebruikelijk.

U gaat in dit antwoord voorbij aan alle aspecten van de vragen die,
daardoor, in hun geheel niet zijn beantwoord. Essentieel is de vraag, die
beantwoord moet worden, waarom gekozen is voor de gelijktijdige



toepassing van twee rechtspositionele opties, terwijl de rechtspositie
slechts de keuze voor een optie mogelijk maakt. Door de gemaakte keuze
is, naar ons oordeel, gekozen voor het beste van twee werelden. Daarmee
heeft u tevens de overnachting in Den Helder, onderworpen aan het regime
van de dienstreizen. Het vergoeden van de dienstreizen is onderworpen
aan eisen van redelijkheid (zie de regeling rechtspositie).

Wij herhalen hierbij de vragen onder 5, 6 en 7.

Hoe is bij de directe facturering aan de gemeente de toetsing aan
doelmatigheid en rechtmatigheid geregeld?

8. Wij verzoeken u ons eveneens inzage te verlenen in de onder 7 en 8 bedoelde rekeningen.

Ad 8. Wij zijn van oordeel dat wij uw vragen voldoende hebben beantwoord en verzoeken u
—in het licht van de beantwoording op vraag 3- aan te geven wat de meerwaarde is van het
ter inzage geven van de bedoelde rekeningen.

Uw tegenvraag aan ons aan te geven wat de meerwaarde is van het ter
inzage geven van de bedoelde rekeningen is niet aan de orde. Toch willen
wij nader op het onderwerp van de meerwaarde van onze controle ingaan.
Het uitgeven van geld uit de openbare middelen vereist de mogelijkheid
van controle daarop door de eigenaren van die middelen, zijnde in het
bijzonder de Helderse bevolking. Wij, als politieke partij, verrichten die
controle. Wij vinden het onbegrijpelijk dat u deze gelegenheid niet
aangrijpt om onbevangen volledige inzage te geven in de administratieve
gegevens, betreffende de declaraties, onkostenvergoedingen en
kostendekkingen, waarom wij vragen. Het is ons duidelijk dat uw
opstelling schade toebreng aan het vertrouwen dat een college van B&W
bij de bevolking moet genieten. Nu immers zal hier en daar de gedachte
kunnen postvatten dat er, betreffende het declaratiegedrag van B&W,
vraagtekens zijn. Ook is het zo dat u, bij de WOB, gehouden bent om inzage
te verlenen.

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Den Helder,
20 februari 2007.

Omdat u ons onvoldoende hebt geïnformeerd verzoeken wij antwoord op
de in tweede en derde instantie gestelde vragen.

Hoogachtend, burgemeester en Wethouders van Den Helder,

wnd. burgemeester mr. G.H. Faber, secretaris JPL. Pothuis
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Van Wendy Koedijk
Aan: Den Helder, Postbus DIV
Datum Di, mrt 6, 2007 1:56
Onderwerp: Doorgest.: Schriftelijke vragen fractie PRINS-Voor behoorlijk bestuur declaraties
college van B&W

Goedemiddag,
Graag bijgaande schriftelijke vragen inboeken in CORSA.

Groet,
Wendy Koedijk

> » Frank Blok Maandag 5 Maart 2007 8:37 > »
Bijgaand treft u schriftelijke vragen aan van de fractie PRINS-Voor behoorlijk bestuur inzake

declaraties college van B&W.

Vriendelijke groet,

Frank Blok, raadsgriffie


