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Geachte heer Schoutsen

Op 26 juli 2019 hebben wij een verzoek om inlichtingen ex artikel 41 RvO van u
ontvangen betreffende de openbaarmaking van neveninkomsten van de leden van
het college. De aanleiding van uw verzoek is het collegebesluit van 16juli2019
t.a.v. de verrekening van neveninkomsten van collegeleden over het kalenderjaar
2018. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.
Vraag 7: Wat is de reden dat het college van B&W van de gemeente Langedijk
niet voldoet aan de bepalingen in de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit
over de openbaarmaking van neveninkomsten van wethouders? Alle
neveninkomsten behoren immers openbaar te worden gemaakt.
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Antwoord: Het college voldoet wel aan de bepalingen van de Gemeentewet t.a.v.
de openbaarmaking van neveninkomsten. De wethouders waarnaar u in uw
verzoek refereert hebben in het kalenderjaar 2018 geen neveninkomsten
(belastbaar loon) ontvangen.
—
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De Gemeentewet stelt het volgende:
Naast de nevenfuncties dienen sinds maart 2010 inderdaad ook de
neveninkomsten van voltijds bestuurders openbaar te worden gemaakt. Daarbij
dient ook het bedrag van de betreffende neveninkomsten openbaar te worden
gemaakt. Alleen de opmerking ‘bezoldigd’/’onbezoldigd voldoet niet (zie artikel
41B, vierde lid, en artikel 67, derde lid, van de Gemeentewet).

en nummer mermelden.

Het gaat bij de openbaarmaking van neveninkomsten alleen om het belastbaar
loon en niet om winst uit onderneming of het resultaat uit overige
werkzaamheden. De reden voor deze uitzonderingen is dat de hoogte van dit
soort inkomsten sterk fluctueert en dat het hier kan gaan om bedrijfsgevoelig
informatie (Zie artikel 41b, vijfde lid, en artikel 67, vierde lid, van de
Gemeentewet).
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Volledigheidshalve willen wij u erop wijzen dat ons collegebesluit van 16juli 2019
gaat over de verrekening van neveninkomsten en niet zozeer over de
openbaarmaking van neveninkomsten. De bijlagen in dat besluit zijn niet openbaar
gemaakt omdat zij privégegevens bevatten (zoals het BSN). Overigens bevatten
de bijlagen geen financiële gegevens doch slechts een advies die automatisch
door de applicatie van het Ministerie wordt opgesteld a.d.h.v. de opgave van de
betreffende politieke ambtsdrager.
Vraag 2: Welke inkomsten (loon in de zin van de Wet op de loonbelasting
verminderd met eindheffingsbestanddelen (inkomsten waarover loonheffing wordt
ingehouden)) hebben de wethouders Beers, Nieuwenhuizen, Rep, Reijven,
Langedijk en Jongenelen gedurende de perioden in het jaar 2078 dat zij hun
voltijds we thoudersinkomen ontvingen? De te verstrekken inlichtingen ontvangen
wij graag in gespecificeerde vorm per wethouder, neven functie en
loonbestanddelen.
Antwoord: De wethouders Beers, Nieuwenhuizen, Rep, Reijven, Langedijk en
Jongenelen hebben in het kalenderjaar 2018 geen belastbaar loon ontvangen als
gevolg van neveninkomsten.
Vraag 3: Indien de neveninkomens van de wethouders conform de Gemeentewet
wel volledig openbaar gemaakt zijn: op welke plek is deze informatie voor burgers
beschikbaar?
Antwoord: Dit is in het kalenderjaar 2018 niet aan de orde geweest. Derhalve zijn
geen neveninkomsten openbaar gemaakt. Indien openbaarmaking wel aan de
orde is worden neveninkomsten in de regel ter inzage gelegd op het
gemeentehuis.
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