
1 

 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad  

 

 

 
 

Nummer:                                                                                    

 

Datum: 5 september 2017 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. 

 

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)  

 

Onderwerp: Openbaar maken van de nevenfuncties van de hoge ambtenaren in Amersfoort 

 
 

 
Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande Toelichting, de volgende vragen schriftelijk 

te beantwoorden: 

 

 

1. Is het College op de hoogte van onderstaande ? ( zie toelichting ) 

 

2. Zijn zowel de betaalde als onbetaalde  nevenfuncties van hoge ambtenaren, zoals de 

gemeentesecretaris, de algemeen directeur, de sector- / afdelings-directeuren en al de 

managers, bekend binnen de ambtelijke organisatie? 

3. Zo ja, waarom zijn de nevenfuncties van de hoge ambtenaren in Amersfoort niet 

beschikbaar in een openbaar register? 

4. Zo nee, waarom niet ? 

 

5. Waarom zijn de woonplaatsen van de topambtenaren in Amersfoort niet beschikbaar 

in een openbaar register? 

6. Is het College met de Burger Partij Amersfoort (BPA) van mening dat het belangrijk is 

voor hoge ambtenaren om binding met onze gemeente te hebben bij het invullen en 

uitvoeren van hun functie? 

 

7. In hoeverre is het College van mening dat hoge ambtenaren in Amersfoort voldoende 

verbondenheid met de gemeente hebben indien zij hier niet wonen, dan wel geen 

nevenactiviteiten in de gemeente ontplooien? 

 

8. Is het College met de BPA van mening dat hoge ambtenaren die niet in de gemeente 

wonen of hier nevenactiviteiten ontplooien, zich moeilijker kunnen inleven en minder 

geconfronteerd worden met de gevolgen van hun bestuurlijk handelen? 

 

Toelichting: 
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Wij roepen u in herinnering de brief van toenmalig minister van binnenlandse zaken, Dijkstal 

aan de Tweede Kamer d.d. 2 maart 1998, betreffende nevenwerkzaamheden ambtsdragers en 

ambtenaren. In het bijzonder de voor de gemeente relevante onderdelen a, g en h. 

 

Begin citaat: 

 

Ad a Ambtenaren algemeen 

 

Artikel 125, onderdelen j en k, van de Ambtenarenwet verplicht de verschillende sectoren tot 

het stellen van regels inzake de melding en registratie van nevenwerkzaamheden die de 

belangen van de dienst voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen 

raken, alsmede inzake het verbieden van nevenwerkzaamheden waardoor de goede vervulling 

van de functie of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband 

staat met de functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. 

 

Ad g Leden gemeenteraad en provinciale staten 

 

Artikel 12 van de Gemeentewet bepaalt: 

 

1. De leden van de raad maken openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van de 

raad zij vervullen. 

 

2. Openbaarmaking geschiedt door ter inzage legging van een opgave van de in het eerste lid 

bedoelde functies op het gemeentehuis. 

 

Artikel 15 van de Gemeentewet regelt voorts de zogenaamde verboden handelingen. Zo mag 

een raadslid niet als advocaat, procureur of adviseur optreden ten behoeve van de gemeente 

of ten behoeve van een wederpartij van de gemeente, noch mag hij – behoudens ontheffing 

door gedeputeerde staten – rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan met de 

gemeente. 

 

Voor leden van provinciale staten geldt ingevolge de artikelen 11 en 15 van de Provinciewet 

een vrijwel overeenkomstige regeling, met dien verstande dat de ontheffing kan worden 

verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken en de terinzagelegging van nevenfuncties 

plaatsvindt op het provinciehuis. 

 

Ad h Burgemeesters en Commissarissen van de Koningin 

 

Ten aanzien van de burgemeester bepaalt artikel 67 van de Gemeentewet: 

 

1. De burgemeester vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met 

het oog op de goede vervulling van het burgemeestersambt of op de handhaving van 

zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. 

 

2. De burgemeester meldt zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie, anders 

dan uit hoofde van zijn burgemeestersambt, aan de raad. 

 

3. De burgemeester maakt openbaar welke nevenfuncties hij, anders dan uit hoofde van 

zijn burgemeestersambt, vervult. 
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De bepalingen van artikel 15 van de Gemeentewet inzake de zgn. verboden handelingen voor 

leden van de raad zijn op de burgemeester van overeenkomstige toepassing, met dien 

verstande dat de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing berust bij de Commissaris van 

de Koningin. 

 

Voor Commissarissen van de Koningin geldt ingevolge de artikelen 66 en 68 van de 

Provinciewet een overeenkomstige regeling, met dien verstande dat de bevoegdheid tot het 

verlenen van ontheffing berust bij de Minister van Binnenlandse Zaken. 

 

Einde citaat 

 

Op grond van onderdelen g en h maken de Amersfoortse leden van het College van 

Burgemeester en Wethouders, maar ook de leden van de gemeenteraad zowel hun betaalde als 

onbetaalde nevenfuncties in een openbaar register kenbaar. 

 

Het lijkt de Burger Partij Amersfoort (BPA), op grond van ondermeer onderdeel a, niet meer 

dan logisch dat er een vergelijkbare regeling ook voor de topambtenaren in Amersfoort geldt. 

 

De Burger Partij Amersfoort (BPA) constateert echter dat dit niet het geval is voor 

bijvoorbeeld de gemeentesecretaris, de algemeen directeur, al de sector- en de afdelings-

directeuren en managers.  

 

De BPA gaat er echter vanuit dat deze informatie, conform de wet, intern bekend is.  

 

Wij zien echter geen reden om deze informatie aan het oog van de Burger te onttrekken. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 


