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Geachte raad,

Inleiding
ln deze brief rapporteert de rekenkamercommissie over de resultaten van een aanvullend onderzoek naar de

bestuurlijke uitgaven van het college, in het bijzonder de verhuiskostenvergoeding aan de burgemeester. Dit

onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de fractievoorzitters van de gemeenteraad (brief van de fractievoor-

zitters aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie, d.d. 25 maart 2010).

De rapportage over een eerder onderzoek naar bestuurlijke uitgaven is op 29 januari 2010 aangeboden aan

de raad. Tijdens dat onderzoek bleek dat de burgemeester, die in 2009 was verhuisd, bewijsstukken van de
verhuiskosten had ingediend, maar dat de organisatie de omvang van de toe te kennen vergoeding nog niet
had vastgesteld. De rekenkamercommissie kon de verhuisvergoeding daarom op dat moment nog niet be-

oordelen. ln deze brief gaat de rekenkamercommissie tevens in op het opleggen van geheimhouding aan

raadsleden bij het inzien van declaraties.

Een concept van deze brief is op 7 junijongstleden aan het college voorgelegd, met het verzoek erop te

reageren. Deze reactie volgde bij brief van '1 julien is in zijn geheelals bijlage bij onze rapportage gevoegd.

ln ons slotwoord gaan wij kort op de reactie van het college in.

Beoord el i n g vergoed i ng verh u is kosÍen
Op 2 maart 2010 heeft het college de raad geïnformeerd over de afwikkeling van de vergoeding voor de

verhuiskosten van de burgemeester. Bij de brief is een specificatie van de te vergoeden kosten gevoegd.

Het college geeft aan dat de onderliggende rekeningen op afspraak ingezien kunnen worden bij de afdeling
P&O. Bt1 deze brief is tevens een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
gevoegd van 24 februari 2010. ln deze brief gaf de minister antwoord op een vraag van het college of de

verh uiskostenvergoed ing ju ist was toegepast.
De minister antwoordde dat het ministerie terughoudendheid past bij de beoordeling van casuïstiek en geeft

aan dat de minister van BZK verantwoordelijk is voor het beheer van dit rechtspositionele kader:
'de gemeenteraden zijn verantwoordelijk voor de Íoepassrng ervan in de concrete bestuurspraktijk. Er is niet
voorzien in een toets door de minister. Het is aan de gemeente om op grond van de regelgeving een oordeel
te vellen over de casui'stiek'

Het vormen van een oordeel over de verhuiskostenvergoeding is derhalve aan de raad. De rekenkamer-

commissie wil met dit onderzoek de bouwstenen daarvoor leveren. De rekenkamercommissie heeft de speci-
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ficatie van de vergoeding van de verhuiskosten van de burgemeester beoordeeld en getoetst aan de rechts-
positieregels. Tevens heeft zij de daaraan ten grondslag liggende ingediende nota's beoordeeld.

Op grond van het Rechtspositiebesluit burgemeesters heeft de burgemeester aanspraak op een vergoeding

van verhuiskosten bij verhuizing als gevolg van benoeming in de gemeente. ln de Regeling rechtspositie

burgemeester zijn nadere regels over de hoogte van de vergoedingen en de voorwaarden voor de aan-

spraak opgenomen. De verhuiskostenvergoeding betreft:
1. het bedrag van de transpottkosfen voor het vervoer van inboedel naar de nieuwe woning;
2. andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, waaronder begrepen de kosten van het in- en

uitpakken van breekbare zaken tot een maximum van € 5.445,-;
3. kosten in verband met dubbele woonlasten tot maximaal €272,27 per maand en gedurende een perio-

de van ten hoogste vier maanden.

Als de burgemeester gebruik maakt van tijdelijke huisvesting, heeft hij recht op tweemaal een vergoeding

van transportkosten en 'overige uit de verhuizing voortvloeiende kosten'.

De toegekende verhuisvergoeding bedraagt in totaal€ 5.283,98. Blijkens de specificatie vallen deze kosten

als volgt in de drie te vergoeden categorieën:

1. Transportkosten:

2. 'Andere uit de verhuizing voortvloeiende kosten':

3. Dubbele woonlasten:

€ 2.198,59;

€ 2.480,99;

€ 604,40.

De burgemeester heeft bij zrln verhuizing gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting. De rekenkamercommis-
sie heeft geconstateerd dat voor alle in de specificatie opgenomen bedragen bewijsstukken aanwezig zijn.

De conclusie van de rekenkamercommissie is dat van alle opgenomen bedragen in de specificatie is vast te

stellen dat deze conform de rechtspositieregels voor vergoeding in aanmerking komen, met uitzondering van
eén bedrag. Dit bedrag heeft betrekking op de transportkosten. ln de facturen van de transportkosten zijn de

volgende verhuizingen genoemd:

1. Van Oosterbeek naar Gendt (4-8-2009)

2.Van Oosterbeek naar opslag (a-8-2009);

3. Van opslag naar Bemmel (18-í 1-2009);

4. Van Arnhem naar Bemmel (19-11-2009).

Op grond van de omschrijving op de laatstgenoemde factuur is niet duidelijk waar het transport betrekking op
had. De rekenkamercommissie kan niet beoordelen of het bedrag voor deze verhuizing (€ 285) voor vergoe-
ding in aanmerking komt. Daarnaast merkt de rekenkamercommissie op dat er geen factuur is ingediend
voor een verhuizing van Gendt naar Bemmel.
Naar ons werd meegedeeld heeft de organisatie bij de beoordeling van deze factuur geconcludeerd, dat het
moest gaan om de verhuizing van Gendt naar Bemmel en dat dit foutief op de factuur was vermeld. De re-
kenkamercommissie kan dit niet toetsen en is van mening dat aan de verhuizer gevraagd had moeten wor-
den een nieuwe factuur in te dienen.

Opleggen van geheimhouding
Naar aanleiding van vragen van een raadslid in mei en juni 2009 over de vergoeding van verhuiskosten van
de burgemeester en de mogelijkheid om de bewijsstukken in te zien, antwoordde de portefeuillehouder eind
juli 2009 dat het college had besloten om een specificatie van de gemaakte kosten uiterlijk 31 oktober 2009
aan de raad te doen toekomen. Hij voegde daaraan toe dat individuele raadsleden de betreffende rekenin-
gen te zijner tijd zouden kunnen inzien en dat raadsleden voor het inzien van deze gegevens geheimhouding
werd opgelegd. Als motief voor het opleggen van geheimhouding werd aangedragen dat'het verschaffen
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van gevraagde informatie inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van de burgemeester.' Hierbij

werd een beroep gedaan op de Wet openbaarheid bestuur (Wob), artikel 10.

ln de brief van 17 februari 2010 naar de minister van BZK stelde het college tevens de volgende vraag:

'Daarnaast zouden wij graag van u vernemen in hoeverre het college betreffende stukken veftrouwelijk aan

de raad kan voorleggen? M.a.w. Wat moet openbaar en wat mag/kan verÍrouwelijk blijven? Het college zou

de raad het bijgevoegde overzicht (openbaar) willen toesturen, maar de achterliggende declaraties niet. Die

kunnen raadsleden dan vertrouwelijk inzien. Dit in verband met de bescherming van de persoonlijke levens-

sfeer.'

De minister antwoordde hierop dat:

'het algemene uitgangspunt is dat gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijke transparantie. Uw

methode om het college de raad te laten informeren via een openbaar overzicht, tenuijl de declaraties uitslui-

tend ter vertrouwelijk inzage beschikbaar zijn, komt mij transparant voor.'
De minister voegde hier uitdrukkelijk aan toe:

'Maar ook hier is het uiteindelijk de raad die bepaalt of deze informatie en wijze van verantwoording voor
hem voldoende is.'

De rekenkamercommissie wijst erop dat het een belangrijke taak is van het college om de raad te informeren

en ook om de raad de juiste informatie te geven over zijn recht op informatie.

ln het geval van declaraties van bestuurders, is het uitgangspunt dat alleen declaraties vergoed worden als

hierop een aanspraak bestaat op grond van rechtspositieregels. De juiste toepassing van de regels en de

bepaling van de hoogte van de vergoeding moet controleerbaar zijn, ook voor de raad. Vanuit het oogpunt
van bestuurlijke integriteit is ook nog eens de uiterste transparantie vereist.

Het beroep op 'aantasting van de persoonlijke levenssfeer' lijkt de rekenkamercommissie niet ter zake, aan-
gezien de te vergoeden kosten voorzien moeten zijn in de regelingen. Kosten die wellicht tot het privedomein

behoren, komen niet in aanmerking voor vergoeding. Er lijkt derhalve geen inhoudelijke reden te zijn voor
geheimhouding.

De rekenkamercommissie merkt op dat het college geheimhouding aan raadsleden heeft opgelegd onder

venrvijzing naar wetsartikelen, terwijl het college over deze procedure een half jaar later advies heeft inge-

wonnen bij de minister. De minister legde de nadruk op de bepalende rol van de raad over de informatiever-

strekking en de wijze van verantwoorden. Het eenzijdig opleggen van geheimhouding door het college ver-

draagt zich hier niet goed mee. Het valt de rekenkamercommissie op dat de raad de opgelegde geheimhou-

ding niet ter discussie heeft gesteld en zich niet verder heeft geïnformeerd over zijn recht op informatie. ln

feite heeft de raad zijn positle op dit punt weinig actief ingevuld. De woorden van de minister: 'Het is de raad

die bepaalt of de informatie en wijze van verantwoording voor hem voldoende is' zijn voor de rekenkamer-

commissie aanleiding om de raad aan te bevelen actief en kritisch te zijn bij het ter beschikking krijgen van
informatie voor het uitoefenen van zijn controlerende rol.

Slotwoord
Het college geeft aan bij de verhuizer een gecorrigeerde factuur te hebben gevraagd. Daarmee is de ver-
goeding van de transportkosten voldoende onderbouwd. Om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen is

meerzorgvuldigheid nodig bij het indienen en beoordelen van bewijsstukken.

Over de opgelegde geheimhouding merkt het college op dat geprobeerd is naar een evenwicht te zoeken in

het recht op en de noodzaak van informatie voor de raad aan de ene kant en bescherming van de persoon-

lijke levenssfeer van betrokkene aan de andere kant. Het college is van mening, dat de raad bij de gevolgde

werkwijze over voldoende informatie beschikt om zijn toetsende rol te kunnen invullen, maar onderschrijft
ook, dat het aan de raad is om te bepalen of de wijze van verantwoorden voor hem voldoende is.
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Wij willen de raad nogmaals wijzen op het belang dat het college uiterste transparantie nastreeft en dat de
raad erop toeziet dat dit gebeurt. Zo nodig kunnen de regels inzake integriteit hierop worden aangevuld.

Hoogachtend,

Namens de rekenkamercommissie,

Drs. L.J.F. Dolmans,

voozitter

f
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Geachte leden van de rekenkamercommissie,

Met uw brief van 7 junijl. verzoekt u ons college om een reactie op het conceptrapport van de rekenkamer-

commissie aangaande het onderzoek van de verhuiskosten van de burgemeester. Met deze brief reageren

wij op uw verzoek.

Uw commissie concludeert dat voor alle ingediende rekeningen rechtmatig een vergoeding gegeven is, met

uitzondering van de rekening met als specificatie van Arnhem naar Bemmel. Formeel had op basis van deze

(specificatie in de) factuur geen vergoeding plaats mogen vinden. Wij hebben één en ander laten uitzoeken.

Geconstateerd is dat de factuur over de transportkosten abusievelijk melding maakt van een transport van

Arnhem naar Bemmel. Dit moet zijn van Gendt naar Bemmel. Het verhuisbedrijf heeft de factuur gecorri-

geerd. Deze treft u bij deze brief aan.

Ten aanzien van geheimhouding het volgende. Het college heeft geprobeerd een evenwicht te zoeken in het

recht op en de noodzaak van informatie voor de raad aan de ene kant en de bescherming van de persoonlij-

ke levenssfeer van betrokkene aan de andere kant. Het college is van mening dat met het verstrekken van

het overzicht en de mogelijkheid voor raadsleden om de achterliggende nota's in te zien, de raad beschikt

over de benodigde informatie om te beoordelen of de regels goed zijn toegepast en of de hoogte van de

vergoeding goed is vastgesteld. Uiteindelijk bepaalt de raad of deze wijze van verantwoorden voor hem vol-

doende is.
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Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u

contact opnemen met de heer L.A.C. de Waal. Zijn telefoonnummer is (026) 326 03 31.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Lingewaard,
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