












 

 

                                      
College B & W van Wassenaar 

Raadhuislaan 22 

2242 CP Wassenaar 

 

Schriftelijke vragen Democratische Liberalen Wassenaar 

 

Onderwerp;  schriftelijke vragen / art 36 RvO vragen  

Inzake         ;  vragen over declaraties 

Wassenaar 13-01-2017 

 

Geacht College, 

 

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar wil graag de volgende vragen schriftelijk beantwoord 

krijgen.   

 

Op de aanvullende technische vragen van DLW dd 27-11-2016 declaraties is OP 31-12-2016 het antwoord nog 

steeds NIET gegeven. Vandaar de onbeantwoorde technische vragen nu als raadsvragen, samen met aanvullende 

raadsvragen onder verwijzing naar de beantwoording van de eerdere DLW raadsvragen ( zoals beantwoord op 14 

december 2016), de “Gedragscode 2009 Politieke Ambtsdragers Wassenaar” en het “Rechtspositiebesluit 

Burgemeesters” alsmede de VNG handreiking  “Vergoeding onkosten  Integriteit voor politieke 

Ambtsdragers” september 2013 alsmede het “Rechtspositiebesluit Wethouders” en de “Regeling 

Rechtspositie Wethouders”. 

 

Herhaling technische vragen dd 27-11-2016 nu als raadsvragen. 

 

Declaraties mei 2015 van burgemeester Jan Hoekema zijn niet gepubliceerd. 

Declaraties als gepubliceerd Verschoor 3e kwartaal 2015 is herhaald in 4 e kwartaal. Derhalve is opgave 4e 

kwartaal 2015 niet aanwezig. 

Niet alle declaraties van  het College en bijvoorbeeld ook van Wethouder Leo Maat zijn gepubliceerd.  

 

Vraag  1; Gaarne bovenstaande informatie aanvullen en nazenden. 

 

In derde kwartaal 2015 werd 343,52 euro betaald voor 900.60 km aan Verschoor (0,38).Voor het laatste kwartaal 

2015 (gedeclareerd in 1e kw 2016) werd 136,35 euro betaald voor 737 km (0,19) afgerond. 1e kwartaal 16 (zie 

declaratie 2e kw) 198,39 euro voor 1107 ca 0,18/km. 

 

Vraag 2;Waarom dit verschil? Is er sprake van een onbelaste vaste vergoeding en een vergoeding van een bedrag 

per km. 

 

Verder de aanvullende vragen nav de beantwoording op 14-12-2016 van eerdere raadsvragen. 

 

Aanvullende vragen mbt antwoord 1 & 4, 

 



 

 

Rechtspositiebesluit Burgemeesters art 16 Ambtstoelage; 

Burgemeesters maken kosten bij de uitoefening van het ambt. Vanaf de ingangsdatum van de benoeming ontvangt de burgemeester 

ongevraagd een vergoeding voor deze kosten. De ambtstoelage is door de invoering van de werkkostenregeling een maandelijks netto 
vergoeding geworden. De burgemeester kan de ambtstoelage niet weigeren. De gemeente is verplicht deze te verstrekken. 

 

De hoogte van de onkostenvergoeding is afhankelijk van de grootte van de gemeente en wordt jaarlijks door de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties aangepast aan de consumentenprijsindex van de maand september. Gemeenten worden daarover geïnformeerd 

met een circulaire van het ministerie die in de loop van de maand november verschijnt. 

 
De vaste ambtstoelage is bedoeld voor de volgende kostencomponenten, waarbij de vaste verdeling naar percentages van de 

onkostenvergoeding is losgelaten, omdat dit in de praktijk lastig te achterhalen was: 

-representatie 
-vakliteratuur 

-bureaukosten, porti 

-zakelijke giften 
-ontvangsten 

-excursies 

Voor deze kosten mag de burgemeester dus geen declaratie indienen. 

 

Mbt reiskosten was het de vraag welke kosten worden vergoed cq wat de bijtelling was. De vergoeding is dus 

een eindheffingsbestandsdeel en er is geen vaste autokostenvergoeding met een vergoeding voor gereden 

kilometers.  

 

Vraag  3;Klopt dat? 

Vraag  4;Wat wordt er jaarlijks vastgelegd aan maximum kilometers voor de eigen auto?.  

Vraag  5;Is er een rittenadministratie overlegd?  

Vraag  6;Wat is de vergoeding per kilometer? 

 

Daarnaast is er geen sprake van een dienstauto. Taxikosten vallen buiten de omschrijving “openbaar vervoer” en 

dientengevolge mogen de taxikosten voor dienstreizen slechts vergoed worden tot de kosten van het openbaar 

vervoer. Dat gebeurde in Wassenaar niet.  

 

Vraag  7;Waarom niet?  

Vraag  8:Hoe lang wordt dit al zo gedaan en welk bedrag is sedert aanstelling van de burgemeester onterecht 

teveel betaald? 

 
Reiskosten woon-werkverkeer 

 
De vergoeding voor woon-werkverkeer is € 0,15/km netto bij gebruik van de eigen auto of de kosten voor het gebruik van het openbaar 

vervoer (OV). De vergoeding voor woon-werkverkeer is aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling. 

Onder woon-werkverkeer wordt verstaan de reisafstand tussen de woning en het gemeentehuis. 
 

Parkeerkosten mogen niet gedeclareerd worden. Hier is namelijk geen grondslag voor. Een parkeerplaats op eigen terrein van de gemeente of 

in de parkeergarage van het stadhuis mag wel vast ter beschikking worden gesteld. 
 

Dienstreizen binnen de gemeente 

 
De vergoeding voor dienstreizen binnen de gemeente is afhankelijk van het feit of de burgemeester gebruik maakt van zijn eigen auto, van 

een dienstauto met af en toe zijn eigen auto of van het openbaar vervoer. 

 

Met eigen auto 

 

Als de burgemeester binnen zijn gemeente zakelijk gebruik maakt van zijn eigen auto, dan kan hij aanspraak maken op ofwel een vaste 
vergoeding op basis van het aantal kilometers dat hij jaarlijks aflegt ofwel op een vaste vergoeding in geld. 

 

Vaste vergoeding in geld 

 

De vaste vergoeding voor het gebruik van de eigen auto voor zakelijke reizen binnen de gemeente is afhankelijk van de omvang van de 

gemeente. Deze vaste maandelijkse netto vergoeding is afhankelijk van de oppervlakte van de gemeente. Een vaste vergoeding is fiscaal 
minder aantrekkelijk, maar het voordeel is dat geen uitgebreide kilometerregistratie en rittenadministratie moeten worden bijgehouden. 

 

Vast aantal kilometers 
De burgemeester kan ook kiezen voor vergoeding op grond van het aantal gereden kilometers en is afhankelijk van het aantal gereden 

kilometers met een jaarlijks maximum. De kilometervergoeding bedraagt € 0,28 cent per kilometer. 

 
De vergoeding per kilometer is fiscaal aantrekkelijker, maar de bijkomende verplichting is dat het zakelijk karakter van de gereden 

kilometers achteraf aan de Belastingdienst aangetoond moet worden. Er zal om die reden een kilometerregistratie en rittenadministratie 

moeten worden bijgehouden. De vergoeding voor woon-werkverkeer is aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Hiervoor geldt een gerichte 
vrijstelling van maximaal € 0,19/km. Het meerdere € 0,09/km valt onder de eindheffing. 

 



 

 

De vaste vergoeding in geld vindt maandelijks plaats, terwijl het vaste aantal kilometers per jaar moet worden aangetoond. Om die reden en 

ter voorkoming van administratieve lastendruk zal voorafgaand aan een kalenderjaar de keuze gemaakt moeten worden uit de twee 

vergoedingsmogelijkheden. Deze keuze kan jaarlijks worden herzien, maar niet tijdens een jaar. 

 

Dienstauto 

 
Indien aan de burgemeester een dienstauto ter beschikking wordt gesteld en de burgemeester voor het gebruik van deze dienstauto een 

bijtelling van de loon- of inkomstenbelasting is verschuldigd, kan het college van B&W bepalen dat deze bijtelling voor de dienstauto door 

de gemeente wordt vergoed. 
 

In de situatie dat de burgemeester een dienstauto gebruikt en soms een eigen auto,  kan dezelfde keuze gemaakt worden als in de situatie dat 

alleen de eigen auto gebruikt wordt. De aanspraak of een vaste vergoeding in geld of een vergoeding op een vast aantal kilometers wordt dan 
gehalveerd. De burgemeester heeft dan dus recht op of de helft van het vaste maandelijkse bedrag of de helft van het vast aantal kilometers 

per jaar. 

 

Openbaar vervoer 

 

De burgemeester kan in plaats van een vergoeding voor het gebruik van de eigen auto ook kiezen voor een vergoeding van de kosten van het 
openbaar vervoer. De burgemeester dient voor een geheel kalenderjaar ook zijn keuze voor deze vergoedingswijze kenbaar te maken om een 

toename van de administratieve lastendruk voor de gemeente te vermijden. 

 

Dienstreizen buiten de gemeente 

 

Voor dienstreizen buiten de gemeente met de eigen auto is de dienstreizenvergoeding € 0,28/km netto.  De dienstreizenvergoeding is onder 
de werkkostenregeling aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Hiervoor geldt een gerichte vrijstelling van € 0,19/km. Het meerdere € 

0,09/km valt onder de eindheffing. Ook kan gekozen worden voor vergoeding van de kosten van openbaar vervoer. 

 

Tol- parkeergelden buiten gemeente 

 

Tol- en parkeergelden mogen niet afzonderlijk worden vergoed. Daarvoor is geen voorziening getroffen in het rechtspositiebesluit 
burgemeesters. Dit is ook expliciet opgenomen in de toelichting van dit artikel. Dit is op deze manier geregeld om de gemeente de keuze te 

geven tussen gebruik eigen auto, gebruik dienstauto en openbaar vervoer. 

 

Taxi- en parkeergelden binnen gemeente 

 

De kosten voor taxi vallen buiten de omschrijving van openbaar vervoer en mogen niet worden vergoed, tenzij er sprake is van 
gecontracteerd vervoer en de taxi fungeert als dienstauto. Parkeergelden mogen niet vergoed worden omdat hier geen grondslag voor is. Wel 

mag een parkeerplaats op eigen terrein ter beschikking worden gesteld. Dit is zo opgenomen in de toelichting van het Rechtspositiebesluit. 

 

Kilometervergoeding dwingend voorgeschreven 

 
De hoogte van de kilometervergoedingen dient overeen te komen met de Regeling Rechtspositiebesluit burgemeesters. De 

kilometervergoeding mag dus niet hoger of lager zijn dan wettelijk is bepaald in de Regeling rechtspositie burgemeesters. 

 

Rechtspositiebesluit burgemeesters (artikel 32, 32a) & Regeling rechtspositie burgemeesters (artikel 5, 6) 

 

Aanvullend vraag mbt vraag 2 

 

Taxikosten mogen dus niet volledig worden vergoed. De kosten mogen slechts worden vergoed ter hoogte van 

de kosten van het openbaar vervoer. Dan nog moet het ook met de uitvoering van de functie van burgemeester of 

eventueel q.q. nevenfuncties te maken hebben. Al het andere zijn privékosten en deze mogen dus niet vergoed 

worden. Ook parkeerkosten mogen niet worden vergoed.  

 

Maw vergoedingen gelden slechts voor activiteiten welke te maken hebben met de kerntaken of onder bepaalde 

voorwaarden een aantal nevenfuncties van de burgemeester. In alle gevallen geldt dus dat deze activiteiten in het 

belang van Wassenaar moeten zijn. 

 

Op de vraag naar de nevenfuncties werd het antwoord gegeven dat dat te vinden was op de gemeentesite. Dat 

heeft mijn fractie gedaan. Die nevenfuncties hebben wij gelegd naast de adressen op de rekening van de 

taxionderneming. Dat gaf een opvallend beeld. Er werden ritten vergoed die op geen enkele wijze iets te maken 

hadden met een belang voor de gemeente Wassenaar. Om te zien wat vergoed mag worden eerst de verschillende 

categorieën nevenfuncties. 

 

De Gemeentewet maakt onderscheid in twee soorten nevenfuncties: 

 nevenfuncties die geheel verbonden zijn aan het ambt en die worden neergelegd bij beëindiging van het ambt, 

bezoldigd of onbezoldigd. 

 

Overige nevenfuncties, bezoldigd of onbezoldigd. 



 

 

De niet-ambtsgebonden nevenfuncties mogen niet conflicteren met een goede vervulling van het ambt. Het 

voornemen om een niet-ambtsgebonden nevenfunctie te aanvaarden moet aan de gemeenteraad worden gemeld 

voordat deze aanvaard wordt. In de Gemeentewet is ook een lijst opgenomen van onverenigbare nevenfuncties 

 

Het lijkt mij echter redelijk dat er drie categorieën nevenfuncties worden gehanteerd zoals VNG dat ook 

heeft geadviseerd: 

 
1. ambtsgebonden nevenfuncties (q.q. functies): geheel verbonden aan het ambt 

2. ambtsgerelateerde nevenfuncties 

3. overige nevenfuncties  

 
Om te bepalen of een nevenfunctie ambtsgebonden is, dient er gebruikgemaakt te worden van een aantal VNG-criteria, zoals:  

 

-  er dient een aantoonbaar belang te zijn voor de gemeente Wassenaar;  

-  de nevenfunctie dient geheel gekoppeld te zijn aan de inhoud en duur van het ambt.  

 

Een nevenfunctie is ambtsgerelateerd indien:  

 

-  er sprake is van een aantoonbaar belang voor de gemeente Wassenaar;  

-  de inhoud van de nevenfunctie gekoppeld is aan de inhoud van het ambt. 

 

Bestuurders mogen geen nevenfunctie vervullen die strijdig is met het belang van de gemeente,  

of waarvan de uitoefening niet strookt met een goede vervulling van het ambt. Het is niet toegestaan een 

nevenfunctie te bekleden bij een organisatie waarmee de gemeente Wassenaar een subsidierelatie onderhoudt.  

 

Kosten die een bestuurder uit hoofde van een (qualitate qua oftewel ambtsgerelateerde) nevenfunctie maakt, 

worden in principe vergoed door de instantie waar de nevenfunctie worden uitgeoefend. Mochten de declaraties 

niets met de (ambtgerelateerde) uitoefening van de functie van de burgemeester te maken hebben dan gelden de 

gemaakte kosten als niet declarabel. Die kosten gelden dan al privékosten. Mocht er bijv jaarlijks meer dan 500 

km gereden worden met een dienstauto of aan privéritten vergoed zijn dan geldt de bijtelling. 

 

Opvallend is dat de burgemeester veel reiskosten declareert waarvan je moet constateren dat deze geen binding 

hebben met zijn functie als burgemeester. De bezoeken worden ook niet in diens representatieoverzicht 

genoemd, dus zijn zij niet gerelateerd aan diens functie. Als voorbeeld waar je kan vermoeden dat er iets niet 

klopt is te noemen een bezoek aan de TEFAF, wel reiskosten, geen entreekosten ed.  

 

Vraag  9;Zijn die kosten door anderen betaald (ook daarvoor gelden in Wassenaar regels) of heeft een dergelijk 

bezoek een privé karakter waardoor overige kosten door de burgemeester zelf zijn betaald?  

Vraag 10;Hebben er zich bij andere (culturele?) activiteiten vergelijkbare situaties voorgedaan? 

 

Taxikosten voor een bezoek aan de Paradontologische Kliniek op 4-11-2015 aan de Koninginnegracht 56 te Den 

Haag maar ook bij declaraties voor bezoeken aan niet in Wassenaar woonachtige ambassadeurs/ ambassades of 

bezoeken aan bijv het Pathe theater, Rijksmusea, Pieterskerk, Institute of Social Studies, Nationaal Archief, 

Residentie orkest, Filmhuis, Prodemos, Pulchri studio, VNO NCW, Stichting for Multiparty Democracy, 

Humanity House of de Schouwburg in Rijswijk , Archimedes Medisch Centrum, receptie Diplomatic New Year 

etc etc of bij een taxirit naar de Dam in Amsterdam om maar wat zaken te noemen mogen dus al helemaal niet 

vergoed worden, zelfs niet de kosten tot maximaal het bedrag van openbaar vervoer. Hoekema is een “would be” 

diplomaat maar feitelijk slechts de burgemeester van Wassenaar.  



 

 

 
Vraag 11;Wat moet een Wassenaarse burgemeester doen bijvoorbeeld in Amstelveen (NH), Rotterdam 

(Parkhaven20), Driebergen (U), en wat heeft hij te zoeken bij  de dag van het Kasteel of de opening van de Fine 

Art, de opening van Art Zuid, bij het afscheid van de burgemeester Nederveen van Bloemendaal (NH) (hij ging 

eerder samen met burgemeester Ruud Ederveen (van Bloemendaal) voor een niets met zijn ambt te maken 

hebbende nevenfunctie naar Georgie namens NIMD Adres Passage 31 Den Haag), in Putten en bij de Tefaf of 

bijvoorbeeld op ce Kranenburgweg 24 , Ilsyplantsoen 1, Lange Houtstraat 17, Neptunusstraat 92 allen in Den 

Haag etc etc?  

 

Vraag 12:Wat moest de burgemeester op die adressen en welke belangen van Wassenaar werden daar behartigd?  

 

Overigens ging wethouder Verschoor op 28-01-16 zelfs eens buurten in Den Helder bij haar ex collega Kos uit 

Leiden en kreeg 230 kilometers vergoed. Naast enorme opleidingskosten kreeg zij kreeg zij ook extra 

telefoonkosten vergoed. Op 23-3-16 betaalde de gemeente een taxiritje naar een sterrenrestaurant Delftweg 58A 

in Delft , kosten ca 250,00 en ging wethouder Doorn op 20-01-16 voor 873,25 een dagje naar Ootmarsum met de 

taxi.  

 

Vraag 13:Waren dit door de budgethouders goedgekeurde declaraties?  

Vraag 14;Waarom werden die declaraties goedgekeurd en zonder enig commentaar uitbetaald? 

 



 

 

 
 

Je kan je ook afvragen wat de noodzaak is voor een Wassenaarse burgemeester is om een Koninklijke 

onderscheiding in Bussum bij te wonen of het afscheid van een burgemeester in Bloemendaal bij te wonen of de 

presentatie van een regionaal tijdschrift Leven. Er is een treinrit naar de Tefaf gedeclareerd. 

 

Vraag 15; Ik mis de toegangskaartjes of was dat een niet acceptabel relatiegeschenk of is de toegangskaart WEL 

privé betaald door burgemeester Hoekema?  

Vraag 16;Zijn al dit soort kosten als privékosten te zien en moesten zij niet door de burgemeester zelf worden 

betaald? Ook hier weer zonder problemen parkeerkosten opgevoerd en vergoed! 

 
 

Ernstig is ook het feit dat voor een rit per eigen vervoer 2 x dezelfde rit (bijvoorbeeld verkiezingsontbijt 

Amerikaanse Ambassade op 2-3-2016) door de burgemeester wordt gedeclareerd en dit wordt klakkeloos 

uitbetaald. Onderstaande afbeelding links bovenste positie, rechts onderste positie. De declaraties worden 

afgetekend door de onbevoegde wethouder Verschoor en zonder problemen betaald door de afdeling financiën. 

Ik kom er zo op terug.  

 

Vraag 17; Waarom merkt de concerncontroller of de registeraccountant van de gemeente deze problemen al 

jaren niet op?  

Vraag 18; Is dat een reden voor een klacht bij de accountantstuchtkamer?  

 

Sedert vorig jaar worden de declaraties pas gepubliceerd. Eerder werd de raad “dom en ontwetend” gehouden. 

Inzicht in wat voor declaraties werd ondanks herhaalde navraag niet gegeven.  

 

Vraag 19;Wat is er nog meer mis? 

 
 

Aanvullende vraag mbt antwoord 3. 



 

 

Indien de gemeente beweert geen andere kosten te hebben betaald dan moet de burgemeester de ontvangsten in 

de dienstwoning (zoals bijv huiskamerconcerten en huiskamerlezingen) zelf hebben betaald uit diens 

ambtstoelage. De inzet van de ambtenaren van de gemeente Wassenaar is dan ook doorberekend aan de 

burgemeester. 

 

Vraag 20;Wat is er exact voor de burgemeester betaald cq wat is er doorberekend cq wat is er ingehouden op de 

ambtstoelage?. 

 

Aanvullende vraag mbt antwoord vraag 5 

Vraag 21;Is de bestaande regeling dus al van toepassing sedert de aanstelling van de burgemeester of waneer is 

deze aangepast? 

 

Aanvullende vraag mbt antwoord vraag 6/7.  

Duidelijk wordt hier de bevestiging gegeven dat er sprake is van vergoeding van individuele taxiritten voor 

100% van de kosten. Dat is niet toegestaan. Het gaat ook om behoorlijk grote bedragen sedert 1 juli 2007. Naar 

schatting is er een kleine 100.000 euro teveel cq onterecht aan de burgemeester vergoed. Je kan je afvragen of dit 

declaratiefraude is. Er moesten burgemeesters voor minder aftreden. 

 

Alle declaraties (nou ja men loopt een half jaar achter terwijl de voorschriften stellen dat zij maandelijks aan het 

eind van de maand ingediend behoren te worden) zijn te zien onder onderstaande link; 

http://www.wassenaar.nl/bestuur-wassenaar/declaraties-college_43308/ 

 

Voorbeeld van een declaratie, waaruit via de adressen de bezochte instellingen duidelijk herleidbaar zijn; 

 

 
 

Die hebben wij dus even opgezocht en het zijn de volgende (neven)functies; 
 

Qualitate Qua functies van burgemeester Hoekema vlgs website gemeente Wassenaar 30-12-2016 

 
Lid dagelijks en algemeen bestuur GR Werkorganisatie Duivenvoorde 

Lid van het dagelijks en algemeen bestuur Veiligheidsregio 



 

 

Lid Bestuurlijke Adviescommissie GHOR Nederland 

Lid van het Regionaal Bestuurlijk Overleg van de Eenheid Den Haag van de Nationale Politie 

Lid districtscollege Politie 
Lid dagelijks en algemeen bestuur Stadsgewest Haaglanden in liquidatie 

Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Lid dagelijks en algemeen bestuur GR Avalex 
Lid Raad van Toezicht Burgernet 

Voorzitter Stichting Ad Gloriam Pavonis Wassenaar (subsidierelatie) 

Voorzitter Stichting Vrienden van het Brandweermuseum Wassenaar (subsidierelatie) 
Lid Comité van Aanbevelingen Stichting Vleermuisbunker Wassenaar (subsidierelatie) 

Ere-voorzitter Muziekvereniging Excelsior Wassenaar (subsidierelatie) 

Ere-voorzitter Wassenaarse Oranjevereniging Koningin Wilhelmina (subsidierelatie) 
Ere-voorzitter Wassenaarse Reddings Brigade (subsidierelatie) 

 

Nevenactiviteiten  (vlgs website gemeente Wassenaar 30-12-2016, geen van alle functies zijn   
  

Voorzitter Raad van Advies van de School of Performing Arts Groningen   

Voorzitter Bestuur Vrienden van de Pieterskerk Leiden, lid Raad van Toezicht Pieterskerk  
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Letterenfonds Amsterdam 

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland Leiden 

Voorzitter Raad van Toezicht Museum van Oudheden Leiden 

Voorzitter Bestuur Humanity House Den Haag (Adres Prinsengracht 8 Den Haag) 

Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen Amsterdam 

Lid Raad van Toezicht Nationale Commissie Duurzame Ontwikkeling Amsterdam 
Lid Bestuur Stichting Cultuurfonds Leiden  

Lid Raad van Toezicht Netherlands Institute for Multiparty Democracy Den Haag (Adres Passage 31 Den Haag) 

Lid Raad van Advies Prodemos Den Haag (Adres Hofweg 1 Den Haag) 
Lid Bestuur IDFA Bertha Fund Amsterdam 

Lid Bestuur Algemeen Nederlands Verbond Den Haag 

Gastdocent politiek-bestuurlijke gevoeligheden bij ROI/PBLQ (2/3 x per jaar) 
Functies gerelateerd aan het Burgemeestersschap: 

Lid Raad van Toezicht Burgernet 

Lid Bestuur Mayors for Peace, Nederland 
Lid Commissie Europa en Internationaal VNG 

 

Aanvullende vraag mbt antwoord vraag 9.  

 

Dit antwoord is niet juist. Er zijn declaraties ontvangen welke als privé uitgaven gezien hadden moeten worden 

en deze zijn dus wel onterecht vergoed. Als het college zo goed weet waar de informatie te vinden is waarom 

heeft er dan geen controle plaatsgevonden of bepaalde kosten door andere organisaties betaald moesten worden 

of niet gedeclareerd mochten worden. 

 

Vraag 21; Graag uitleg van het college waarom niet declarabele kosten uitbetaald zijn? 

 

Aanvullende vraag mbt antwoord op vraag 10.  

 

De ambtstoelage wordt uitgekeerd voor dit soort ontvangsten in de ambstwoning (Zie Rechtspositiebesluit 

Burgemeesters over ambtstoelage). In de profielschets van de burgemeester uit 2007 staat niets over vergoeding 

van kosten in strijd met de wet. Uit de beantwoording blijkt dat alles wordt betaald en er soms een bijdrage 

gevraagd wordt van de burgemeester. De omgekeerde wereld  en in strijd met de wetgeving.  

 

Vraag 22;Wat is er betaald (incl ambtelijke personeelsinzet) sedert 2007 voor dit soort ontvangsten door de 

gemeente?  

Vraag 23;Welke bijdragen zijn er gevraagd aan de burgemeester en wat heeft hij betaald?  

Vraag 24;Hoeveel bijeenkomsten vonden er plaats sinds 2007 tot en met heden? 

 

Aanvullende vraag mbt antwoord vraag 11/12; 

 

Duidelijk is dus dat in ieder geval tenminste alle teveel betaalde taxikosten (meer dan de kosten van openbaar 

vervoer), de gehele kosten voor ritten welke als privékosten te zien zijn, de dubbele gedeclareerde kosten, de 

parkeerkosten en de kosten voor ontvangsten in de dienstwoning (minus eigen bijdrage) onder de 

belastingheffing hadden moeten vallen.  

Vraag 25;Om welk bedrag gaat dit? 

 

Aanvullende vraag mbt antwoord 13 

Vraag 26; Wat heef de externe accountant over deze gang van zaken gezegd of geschreven? 

 



 

 

Aanvullende vraag mbt antwoord vraag 14; 

 

Vraag 27;Waarom heeft de afdeling financiën deze verkeerde procedure niet opgemerkt? 

Vraag 28;Overigens zijn er bij de overige collegeleden ook ongerijmdheden en wij zouden ook hier 

graag vernemen welke declaraties en procedures onjuist zijn geweest? 

 

Vraag 29;Is het college bereid alle onjuiste betalingen te corrigeren en terug te vorderen? 

 

Dan het volgende; 

In de Gedragscode 2009 politieke ambtsdragers Wassenaar staat onder 5.6; De gemeentesecretaris 

respectievelijk de griffier is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling van declaraties. 

Declaraties van bestuurders worden afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar.  

 

Vraag 30;Waarom wijkt Wassenaar hiervan af en worden de declaraties door collegeleden goedgekeurd en niet 

door de budgethouder? Wie zijn verantwoordelijk? 

Vraag31;Waarom accepteren de betreffende budgethouders, het hoofd financiën, de concerncontroller en de 

accountant deze onjuiste procedure,zonder er iets van te zeggen en waarom worden de agenda, het 

representatieoverzicht en de declaraties niet naast elkaar gelegd?? 

 

Verder staat in de gedragscode 2009 politieke ambtsdragers Wassenaar onder Geschenken, diensten en 

uitnodigingen onder artikel 4 en artikel 5 het volgende;  

 
4.1 Een politieke ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden 
beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.  

4.2  Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50,- 

vertegenwoordigen worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Deze registratielijst is opvraagbaar. Er wordt een 
gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 50,- of minder vertegenwoordigen kunnen worden 

behouden.  

4.3 Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, meldt een politieke ambtsdrager dit in het 
bestuursorgaan waarvan hij deel uit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.  

4.4 Aanbiedingen voor privé-werkzaamheden of kortingen op privé-goederen worden niet geaccepteerd.  

4.5 Een politieke ambtsdrager maakt in het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt melding van uitnodigingen voor excursies en 
evenementen op kosten van derden.   

 

Vraag 32; Welke meldingen en registraties hebben er plaatsgevonden? 

 
5 Bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen en declaraties  

5.1 Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een politieke ambtsdrager is 

terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.  
5.2 Een politieke ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.  

5.3 Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.  

5.4 Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd 
en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld  

5.5 Gemaakt kosten worden binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden zover mogelijk binnen een maand afgerekend. 

 5.6 De gemeentesecretaris respectievelijk de griffier is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling van declaraties. 
Declaraties van bestuurders worden afgehandeld door een daartoe aangewezen ambtenaar. 

 5.7 In geval van twijfel omtrent een declaratie van een wethouder of een raadslid, wordt deze voorgelegd aan de burgemeester en als het gaat 

om een declaratie van de burgemeester, aan het college. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan het college voorgelegd.  
5.8 Declaraties zijn opvraagbaar.  

 

Vraag 33; Is de gedragscode 2009 politieke ambtsdragers Wassenaar gevolgd? 

Vraag 34; Zo nee,in welke gevallen is er van de code en de wetgeving afgeweken en waarom? 

 

Overigens zijn alle vragen ook van toepassing op de declaraties van de wethouders dus gaarne ook daarvoor deze 

vragen beantwoorden mbt de declaraties van de wethouders. Ook daar zijn kosten vergoed die niet vergoed 

hadden mogen worden. 

  

In afwachting van de tijdige (schriftelijke) beantwoording, 

B G Paulides/ fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar 

 

 

 

 

 

 


