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Betreft: Afdoening motie “transparant declaratiegedrag van Albrandswaardse bestuurders” 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In de vergadering van 27 juni 2016 is door uw raad een motie aangenomen die het college oproept 
om meer inzicht te geven in het declaratiegedrag van Albrandswaardse bestuurders. In Pepperflow 
hebben wij aangegeven u zo spoedig mogelijk te informeren over de wijze waarop het college met 
deze motie omgaat. In deze brief gaan wij in op de wijze waarop wij tegemoetkomen aan de strekking 
van de motie.  
 
Wij maken onderscheid in de publicaties over de periode 2010 – 2014 en die vanaf 2015. Het gaat 
daarbij om de declaraties die op grond van de verordening rechtspositieregeling wethouders, raads- 
en commissieleden 2014 gedaan mogen worden.  
In de praktijk gaat dit om drie categorieën te weten:  
1. Dienstreizen; 
2. Representatiekosten en  
3. Studiekosten. 
 
KERNBOODSCHAP 
Op basis van de beschikbare systemen van de gemeente Albrandswaard en de BAR-organisatie 
wordt maximaal inzicht gegeven (publicatie op website) in de declaraties van bestuurders van 
Albrandswaard over de periode 2010 – 2015.  
 
TOELICHTING 
Deze raadsinformatiebrief gaat over de periode 2010 – 2015. De declaraties over het jaar 2016 
worden begin 2017 gepubliceerd. De brief gaat niet in op de declaraties van de fracties. Hierover 
wordt u geïnformeerd door de griffie.  
 
 
 
 



Inspirerend voorbeeld 
In de motie is de gemeente Waddinxveen als voorbeeld genoemd. Deze gemeente publiceert 
kilometerstaten en waar relevant ook gescande bonnen. Deze laatste uiteraard ontdaan van 
privacygevoelige gegevens. Wij hebben dit model als inspiratie gebruikt voor de wijze waarop 
Albrandswaard in het vervolg de declaraties openbaar maakt.  
 
Publicatie vanaf 2015 
De BAR-organisatie heeft met ingang van 2015 een systeem ingevoerd dat inzichtelijk maakt welke 
dienstreizen zijn gemaakt en wanneer. Deze staten kunnen op eenvoudige wijze uit het systeem 
gehaald, gescand en gepubliceerd worden. Wij doen dit in het eerste kwartaal over het voorgaande 
jaar. Van declaraties in de andere twee categorieën publiceren wij de onderliggende stukken ontdaan 
van privacygevoelige gegevens.  
 
Publicatie over de periode 2010 – 2014 
Eerder (begin 2015) publiceerden wij per bestuurder de totaalbedragen over de periode 2010 - 2014. 
Medio 2016 zijn deze gegevens van de site verwijderd. De enige reden voor deze actie was het 
beschikbaar komen van gegevens over het jaar 2015. Direct na het aannemen van de motie hebben 
wij deze gegevens wederom op de site gezet.  
 
Belangrijk onderdeel van de motie is de oproep om gedetailleerder gegevens (meer dan alleen 
totaalbedragen per bestuurder) te publiceren. Wij voldoen hieraan op de volgende wijze. 
De onderligende stukken van declaraties in de categorieën “Representatie- en Studiekosten” worden 
gepubliceerd. In de categorie “Dienstreizen” kunnen wij uit de systemen die beschikbaar zijn de 
totaalbedragen uitsplitsen per maand. De reden voor de dienstreis is hierbij niet zichtbaar. De 
declaraties zijn door bestuurders ingediend op basis van de agenda’s van de betreffende bestuurders. 
Uitbetaling heeft plaatsgevonden na controle en akkoord van de concerncontroller. Wij hebben de 
inschatting gemaakt dat wij hiermee in voldoende mate tegemoetkomen aan de strekking van de 
motie.  
 
CONSEQUENTIES 
Een hernieuwde scan van de agenda’s van alle (voormalige) bestuurders betekent een forse 
tijdsinvestering van onze medewerkers. Immers de agenda’s van voormalige bestuurders moeten 
weer opengezet worden. Daarna moeten de agenda’s van alle bestuurders opnieuw handmatig 
worden doorgelopen op afspraken.  
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VERVOLG 
In 2017 publiceren wij de declaraties (over 2016) van bestuurders zoals beschreven onder het kopje 
“publicatie vanaf 2015”. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


