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Raadsvragen 

 

 

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie van de Behoorlijk Bestuur betreffende 

“onrechtmatigheden in de jaarrekening 2019”. 

 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Op 13 maart 2020 heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur onder verwijzing naar artikel 36 van het 

reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de volgende vragen gesteld inzake de 

“onrechtmatigheden in de jaarrekening 2019” naar aanleiding van de RIB waarin het college de raad 

hierover heeft geïnformeerd.  

 

Als inleiding op deze beantwoording geven wij aan dat het college er voor gekozen heeft om vanuit het 

principe van het streven naar een actieve informatieverstrekking door het college de raad te informeren 

over de door de organisatie zelf gesignaleerde onrechtmatigheden. Tot nu toe vond de 

informatievoorziening daarover plaats door middel van het accountantsrapport. Om de raad zo tijdig 

mogelijk te informeren is daarom de RIB uitgebracht. Op bepaalde punten geeft de RIB geen informatie tot 

in de details om de positie van de gemeente en instellingen niet te schaden, en om rekening te houden 

met de voorschriften van de privacy-wetgeving. Bepaalde vragen van Behoorlijk Bestuur vragen wel om 

die details. In de beantwoording geven wij de details dan ook niet volledig; wanneer de raad deze wel 

wenst, zal overleg moeten plaatsvinden om na te gaan op welke wijze dat kan worden vormgegeven 

zonder de positie van de gemeente te schaden. Overigens geeft het accountantsrapport dat binnenkort 

verschijnt zoals gebruikelijk ook de informatie over de aangetroffen onrechtmatigheden. 

 

De antwoorden vindt u onder de vragen: 

Op basis van de actieve informatieplicht van het college van burgemeester en wethouders heeft Behoorlijk 
Bestuur een aantal vragen met betrekking tot de onrechtmatigheden in de jaarrekening 2019. 

De raadsinformatiebrief van 3 maart 2019 jl. spreekt over een viertal onrechtmatigheden tot dus ver 
gevonden in de Jaarrekening van 2019. Het gaat om 2 overtredingen van de aanbestedingsregels binnen 
het sociaal termijn. Daarnaast is er binnen het sociaal domein een pilotproject met de GGZ, waarbij de 
gemeente zich niet gehouden heeft aan de participatiewet en fiscale regelgeving is overtreden. En als 
laatste is er bij een project  onrechtmatige staatsteun verleend. 
 

1. Overtreding aanbestedingsregels (Casus 1) 

1.  
 Welke wethouder(s) is/zijn verantwoordelijk in deze casus? 
 Kunt u een omschrijving geven van de aanbesteding en wat is de bedrijfsnaam van de 

opdrachtnemer? 
 Van wanneer tot waneer liep de opdracht van de aanbesteding? 
 Wat was de wettelijke verlengtermijn? 
 Hoeveel tijd is de verlengtermijn overschreden? 

 
Antwoord: 
Dit betreft een aanbesteding in het domein van de Participatiewet; het college is collegiaal 
verantwoordelijk. Het betreft een aanbesteding voor het versterken van de mogelijkheden om deel te 
nemen aan de arbeidsmarkt voor een  specifieke groep met grote afstand tot de arbeidsmarkt. De 
bedrijfsnaam geven wij niet, mede ter voorkoming van het schaden van de positie van het bedrijf in 



kwestie. De opdracht had een meerjarig verloop, deze startte in maart 2017 en is verlengd tot februari 
2020. Er is geen wettelijke verlengtermijn; het gaat erom dat binnen een periode van 4 jaar niet boven de 
Europese aanbestedingsgrenzen wordt uitgekomen. Er is dus ook geen sprake van overschrijding van een 
verlengtermijn; door de verlenging die in 2019 heeft plaatsgevonden, is het drempelbedrag overschreden. 
 

2.  
 Heeft de gemeenteraad ingestemd met de verlenging? Zo ja, wanneer? 
 Hoeveel bedrijven hebben zich ingeschreven bij de originele inschrijvingsprocedure van 

aanbesteding? 
 Zouden deze bedrijven in theorie een schadeclaim kunnen indienen over de perioden dat 

opdrachtnemer langer is aangebleven als toegestaan? 
 
Antwoord: 
De inkoop is een bevoegdheid van het college. Er is dus geen sprake van instemming door de raad. Bij de 
oorspronkelijke aanbesteding heeft 1 bedrijf ingeschreven dat deskundig is op deze zeer specifieke markt. 
De Europese aanbestedingsregels dragen er zorg voor dat er binnen de gehele EU een gelijk speelveld is. 
Dus in principe hadden andere bedrijven binnen de EU die ook voor deze specifieke doelgroep een 
programma hadden, hebben kunnen inschrijven, wanneer vanaf de start een Europese 
aanbestedingsprocedure was gevolgd. Bij de start van het project was het niet de verwachting dat het 
totale bedrag boven de aanbestedingsgrenzen zou komen; door verlenging van één jaar (in 2019) werd 
dat wel het geval. Een eerste juridische beoordeling heeft uitgewezen dat een vordering tot 
schadevergoeding van andere bedrijven waarschijnlijk niet meer mogelijk is. De reden hiervoor is dat de 
Aanbestedingswet maximumtermijnen hanteert waarbinnen bedrijven zo’n vordering aanhangig kunnen 
maken. In dit geval is deze termijn verstreken en kan de overeenkomst niet meer vernietigd worden, 
hetgeen een noodzakelijke opmaak is voor geslaagde vordering tot schadevergoeding. Overigens maakt 
Nederland zich in de EU sterk om de regels voor aanbesteding binnen het zorgdomein te versoepelen 
gezien de specifieke doelgroepen en specifieke aanbieders die er zijn.   
 

3.  
 Is er voor deze opdracht al opnieuw een aanbestedingsprocedure gestart? 
 Wordt of is de huidige opdrachtnemer uitgesloten bij nieuwe aanbestedingsprocedure? 
 Is de huidige opdrachtnemer iets te verwijten of ligt de fout volledig bij het college? 

 
Antwoord:  
Ja, er is een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart, waarbij de huidige doelgroep niet exact dezelfde 
kenmerken heeft als bij de vorige aanbesteding. De huidige (tot februari 2020) opdrachtnemer is daarbij 
niet uitgesloten. Het verkrijgen van een opdracht kan niet verweten worden aan een opdrachtnemer.  
 
Overtreding aanbestedingsregels (Casus 2) 

1. 
 Welke wethouder(s) is/zijn verantwoordelijk in deze casus? 
 Kunt u een omschrijving geven van de aanbesteding en wat is de bedrijfsnaam van de 

opdrachtnemer? 
 Van wanneer tot waneer liep de opdracht van de aanbesteding? 
 Wat was de wettelijke verlengtermijn? 
 Hoeveel tijd is de verlengtermijn overschreden? 

 

Antwoord: 

Het college is collegiaal verantwoordelijk. Het gaat om inkoop die betrekking heeft op dienstverlening in het 

kader van het minimabeleid van de gemeente. De bedrijfsnaam geven wij niet, mede ter voorkoming van 

het schaden van de positie van het bedrijf in kwestie.. De overeenkomst liep vanaf 2009 en is steeds 

stilzwijgend verlengd. Er is geen sprake van een wettelijke verlengtermijn; het gaat om het totaalbedrag 

van de aanbesteding. Er is dus ook geen sprake van een overschrijding van een verlengtermijn. 

 
2.  

 Heeft de gemeenteraad ingestemd met de verlenging? Zo ja, wanneer? 
 Hoeveel bedrijven hebben zich ingeschreven bij de originele inschrijvingsprocedure van 

aanbesteding? 
 Zouden deze bedrijven in theorie een schadeclaim kunnen indienen over de perioden dat 

opdrachtnemer langer is aangebleven als toegestaan? 
 
Antwoord: 
De inkoop is een bevoegdheid van het college. Er is dus geen sprake van instemming door de raad. Bij de 
oorspronkelijke aanbesteding heeft 1 bedrijf ingeschreven dat deskundig is en deze werkzaamheden voor 
een aantal regiogemeenten uitvoert. De Europese aanbestedingsregels dragen er zorg voor dat er binnen 
de gehele EU een gelijk speelveld is.  
 



Een eerste juridische beoordeling heeft uitgewezen dat een vordering tot schadevergoeding van andere 
bedrijven waarschijnlijk niet meer mogelijk is. De reden hiervoor is dat de Aanbestedingswet 
maximumtermijnen hanteert waarbinnen bedrijven zo’n vordering aanhangig kunnen maken. In dit geval is 
deze termijn verstreken en kan de overeenkomst niet meer vernietigd worden, hetgeen een noodzakelijke 
opmaak is voor geslaagde vordering tot schadevergoeding.  
 

3. 
 Is er voor deze opdracht al opnieuw een aanbestedingsprocedure gestart? 
 Wordt of is de huidige opdrachtnemer uitgesloten bij nieuwe aanbestedingsprocedure? 
 Is de huidige opdrachtnemer iets te verwijten of ligt de fout volledig bij het college? 

 
Antwoord: 
Ja, er is een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart; de huidige opdrachtnemer is daarbij niet uitgesloten. 
Het verkrijgen van een opdracht kan niet verweten worden aan een opdrachtnemer; de fout moet dus aan 
de organisatie worden toegerekend. 

3. Actieve informatieplicht aanbestedingen 

 Bent u bereid ons een overzicht te verstrekken met alle aanbestedingen van de afgelopen 
10 jaar? 

 Bent u bereid ons een overzicht te verstrekken met alle nog actief zijnde aanbestedingen, 
waarbij ook de einddata staat vermeld? Ook waarbij de einddata al is verstreken. 

 Bent u bereid ons een overzicht te verstrekken van alle nog actief zijnde en verlengde 
aanbestedingen, waarbij ook de einddata staat vermeld? 

Antwoord: 
Het is enorm veel werk om alle aanbestedingen van de afgelopen 10 jaar in een overzicht te verwerken 
voor zover de informatie daarvan ook nog beschikbaar is. Aanbestedingen vinden ook plaats voor 
bedragen boven de € 50.000. Wat wel kan, is dat wij de informatie uit de accountantsrapporten van de 
afgelopen jaren over de rechtmatigheid van de aanbestedingen in een overzicht verwerken; wij gaan ervan 
uit dat het met name om de rechtmatigheid van de aanbestedingen gaat.  
 
Een overzicht van alle nog actief zijnde aanbestedingen (dat is dus inclusief de verlengde) met daarbij de 
einddata is een mogelijkheid, waarbij wij voorstellen om in het kader van de hoeveelheid werk, om deze te 
beperken tot aanbestedingen met een contractomvang van meer dan de Europese drempel, omdat daar 
het risico op rechtmatigheid aanwezig is.  

4. Participatiewet / Fiscale regelgeving pilotproject GGZ 

1. 
 Welke wethouder(s) is/zijn verantwoordelijk voor de overtreding van de Participatiewet? 
 Welke artikelen binnen de participatiewet zijn door gemeente Den Helder overtreden? 
 Zijn de betrokken partners en cliënten op de hoogte van de overtreding Participatiewet? 
 Wie zijn de partners binnen het pilotproject, naast de GGZ? 
 Welke privacy gevoelige informatie is er gedeeld met partners, wat niet had mogen 

plaatsvinden. En welke partners hebben deze informatie ontvangen? 
 Kunnen de betrokken cliënten via de rechter een schadeclaim eisen? En hoe hoog kunnen 

deze claims in theorie oplopen? 
 
Antwoord: 
Het college is collegiaal verantwoordelijk. Het betreft een voorziening in het kader van de Participatiewet. 
Voorzieningen binnen de Participatiewet vinden hun grondslag in artikel 7 van deze wet. Het Rijk heeft 
pilots die de grenzen van de Participatiewet overschrijden in sommige gevallen goedgekeurd. Bij deze 
pilot, waaraan onze gemeente meedoet op verzoek van GGZ nhn en de ministeries van V&J, BZK en 
SZW, verwijst het ministerie van SZW naar de horizontale verantwoordelijkheidslijn College – Raad waar 
het gaat om de rechtmatigheid van de bestedingen.  
 
Alleen de GGZ is partner in deze pilot. GGZ nhn is op de hoogte van de wijze waarop wij de maandelijkse 
bijdrage die wij aan de deelnemers van de pilot verstrekken, fiscaal behandelen. Bij de deelnemers is ook 
een aantal dat een uitkering van het UWV ontvangt. Wij gaan er van uit dat in de informatie-uitwisseling 
geen overschrijding van de privacy-wetgeving heeft plaatsgevonden.  
 
Het kan zijn dat deelnemers van deze pilot fiscale nadelen ondervinden. Er is nog geen besluitvorming 
over wat dan de maatregelen van de gemeente zullen zijn om hier op te reageren. Over de omvang van 
een mogelijke claim is dan ook nog niets te zeggen. 
 

2. 



 Welke wethouder(s) is/zijn verantwoordelijk voor de overtreding van de fiscale 
regelgeving? 

 Welke regels zijn er binnen de fiscale regelgeving overtreden? 
 Zijn de overtredingen gekoppeld aan wetgeving? Zo ja, welke wet(ten) is/zijn er 

overtreden? 
 Welke gevolgen kunnen deze wetsovertredingen in theorie hebben? 

 
Antwoord: 
Het gaat om een interpretatie van de regels van de Participatiewet met mogelijk fiscale gevolgen. De 
fiscale gevolgen hebben betrekking op de Wet op de loonbelasting 1964. Het gaat dan met name om de 
toepassing van de artikelen 10 en 11 van deze wet.  
 

3. 
 Zijn de betrokken partners en cliënten op de hoogte van de overtreding van de fiscale 

regelgeving? 
 Welke fiscale informatie van cliënten is er gedeeld met partners, wat niet had mogen 

plaatsvinden? En welke partners hebben deze informatie ontvangen? 
 Kunnen de betrokken cliënten via de rechter een schadeclaim eisen? En hoe hoog kunnen 

deze claims in theorie oplopen? 

 

Antwoord: 
Onze relatie met de deelnemers aan de pilot is beperkt tot het verstrekken van een maandelijkse bijdrage 
in de individuele kosten van re-socialisatie. Het contact met de deelnemers verloopt via de GGZ nhn. Voor 
zover wij kunnen nagaan is er geen informatie gedeeld die niet had mogen plaatsvinden. Het kan zijn dat 
de deelnemers van deze pilot fiscale nadelen ondervinden. Er is nog geen besluitvorming over wat dan de 
maatregelen van de gemeente zullen zijn om hier op te reageren. Over de omvang van een mogelijke 
claim is dan ook nog niets te zeggen. 

5. Onrechtmatige staatssteun 

1. 
 Welke wethouder(s) is/zijn verantwoordelijk voor de onrechtmatige Staatssteun? 
 Heeft het college inmiddels de vergeten “staatssteuntoets” alsnog gedaan? 
 Zo nee, is het college dit van plan op korte termijn alsnog te doen? 

 

Antwoord: 

Het project dat in de RIB is aangegeven betreft een project in kader van de uitvoering van de 

Participatiewet. Er is voorafgaand aan de verstrekking van een subsidie geen staatssteuntoets uitgevoerd. 

Hierdoor heeft de verbijzonderde interne controle niet kunnen vaststellen in hoeverre de activiteiten voor 

het jaar 2019 in overeenstemming met het staatssteunrecht zijn gesubsidieerd. Er is op dit dossier geen 

aanvullende staatssteuntoets gedaan. Het college heeft geen voornemen om dit op korte termijn wel te 

doen, omdat een staatssteuntoets achteraf geen toegevoegde waarde heeft. Uiteraard zal dit bij een 

eventueel nieuw (subsidie)traject met de betrokken partij op voorhand wel worden meegenomen.    
 

2. 
 Wat zijn de juridische risico’s voor gemeente Den Helder met betrekking tot de 

onrechtmatige staatsteun? 
 Wat zijn de juridische risico’s voor Den Helder voor partijen als wordt vastgesteld dat er 

onrechtmatige staatssteun is ontvangen? 
 Wat zijn de financiële risico’s voor Den Helder voor partijen als zij het bedrag + rente van 

deze staatsteun moet terug betalen? Zijn er terugbetalingsregelingen mogelijk? Of kunnen 
partners in financiële problemen komen? 

 Hoe is de verdeling geweest van de gelden bij de partners? 
 
Antwoord: 
Wanneer een gemeente onrechtmatig staatssteun verstrekt, is er sprake van een juridisch en financieel 
risico. Wij gaan hier niet verder op in; zie ook de inleiding van deze beantwoording.  
 

3. 
 Er zijn raadsleden van Beter voor Den Helder betrokken bij een partij. Had het college ter 

bescherming van deze raadsleden niet extra moeten opletten, bij de uitgifte van de 
staatssteun? 

 
Antwoord: 
Wij zien geen aanleiding op deze vraag in te gaan; zie ook de inleiding van deze beantwoording. 
 
 



6. Binnen marge 1% 

In de raadsinformatiebrief zegt het college van burgemeester en wethouders heel trots dat ze met 
hun rechtsmatigheidsfouten (wetsovertredingen) binnen de marge zijn gebleven van 1%. 
Wet- en regelgeving is er niet voor niets gemaakt. Ook het college van burgemeester en 
wethouders moeten zich houden aan alle wetten en regelgeving die ook voor het bedrijfsleven en 
de burgers gelden. Er zijn 4 casussen waarvan wij een verklaring eisen van de verantwoordelijke 
wethouder(s), waarin wordt aangegeven waarom zij zich niet gehouden hebben aan de huidige 
wet en regelgeving. 
Wanneer kunnen wij deze verklaring tegemoet zien? 

 
Antwoord: 
Afwijkingen van de regels zijn niet altijd te vermijden, waar mensen werken kunnen fouten worden 
gemaakt. Daarom heeft het Rijk bij de regelgeving over rechtmatigheid rekening gehouden met een marge 
van 1%. Het college laat door middel van de verbijzonderde interne controlefunctie controleren of zich 
afwijkingen voor doen, omdat het van groot belang acht dat de regels worden gehandhaafd. Ook wordt 
gewerkt aan de bewustwording van risico’s van overschrijding van de regels bij medewerkers. De invulling 
van de actieve informatievoorziening is een teken van het belang dat het college hecht aan het navolgen 
van de regels. En de RIB geeft dan ook aan op welke aspecten afwijkingen hebben plaatsgevonden, mede 
als verantwoording door het college.  

7. Verslag interne controle Jaarrekening 2014 - 2018 

Bent u bereid alle verslagen van de interne controle betreffende de jaarrekeningen uit de jaren 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en alle accountantsverklaringen over de jaren 2014, 2015, 2016, 
2017 en 2018, inclusief alle bijlagen aan ons beschikbaar te stellen? 

Antwoord: 
De interne controle binnen de gemeente heeft betrekking op de beoordeling van de juistheid van de 
uitvoering van de processen binnen de gemeente. De accountant gebruikt de uitkomsten van deze 
beoordeling bij zijn controle en rapporteert over mogelijke verbetering in de processen en afwijkingen die 
hebben geleid tot afwijkingen in de jaarrekening.  
 
Aan de hand van de accountantsrapporten wordt jaarlijks door de auditcommissie en de raad de 
ontwikkeling daarvan gevolgd. De accountantsverklaringen die de afgelopen jaren alle goedkeurend van 
karakter waren ten aanzien van zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid, zeggen niets specifieks over 
afwijkingen. De accountantsrapporten doen dat wel. Wij kunnen daarom afschriften van de 
accountantsrapporten nogmaals aan u doen toekomen over die jaren. Ook het rapport over 2019 komt 
binnenkort voor u beschikbaar. 
 
 

Den Helder, 8 mei 2020. 

  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  

 

Jeroen Nobel 

burgemeester 

 

Robert Reus 

secretaris 
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