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Onderwerp 

Verantwoording kosten van het integriteitsonderzoek BING 

Geadviseerde beslissing: 
Akkoord te gaan met de extra kosten van € 21.100 (excl. BTW) voor het integriteitsonderzoek van 
BING en de verwerking daarvan in de jaarstukken 2013 op te nemen. 

INLEIDING 

Op 16 september 2013 besloot de gemeenteraad tot het instellen van een integriteitsonderzoek naar 
de toenmalige portefeuillehouder CAI, de heer Euser. Er is € 10.000 ter beschikking gesteld, in eerste 
instantie gedekt uit de algemene reserve. Als onderzoeksbureau werd Bureau Integriteit Nederlandse 
Gemeenten (BING) geselecteerd. Er is uitgegaan van een benodigd budget van € 15.000 voor het 
onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in oktober, november en december. Op 3 januari 2014 is het 
rapport aan de raad gezonden en op 13 januari 2014 is het rapport in de raad besproken. De 
eindfactuur van BING bedraagt € 31.100. Er is in 2013 een voorschot van € 7.500 betaald. 
De overschrijding komt voort uit het feit dat BING meer tijd heeft moeten steken in interviews en 
briefwisselingen dan vooraf kon worden voorzien. 

BEOOGD EFFECT 

De kosten voor het integriteitsonderzoek van BING op een juiste wijze te verantwoorden. 

ARGUMENTEN 

1. Het dienstjaar 2013 is inmiddels afgesloten. 
Er kunnen dus geen besluiten tot wijziging van de begroting meer vastgesteld worden. 

2. "Levering van de dienst" heeft betrekking op 2013. 
Omdat de levering van de dienst betrekking heeft op 2013 moet dit bedrag in 2013 verantwoord 
worden, het periodiciteitsbeginsel. Hierdoor ontstaat een overschrijding op het geraamde budget 
voor dit onderzoek. 

KANTTEKENINGEN 

De overschrijding van het budget 2013 komt tot uitdrukking in een negatief jaarrekeningsresultaat 
2013. Bij vaststelling van de jaarstukken 2013 wordt voorgesteld dit tekort te dekken uit de Algemene 
Reserve. 
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FINANCIËN 

Er is € 10.000 beschikbaar gesteld via de algemene reserve in 2013. De offerte bedroeg € 15.000. Nu 
de eindafrekening € 31.100 blijkt te zijn, en de overschrijding daarmee € 21.100 is, is een besluit van 
de raad nodig. Deze overschrijding kan niet meer naar de raad voor een dekkingsvoorstel en zal 
moeten worden toegelicht in de jaarrekening 2013. 

COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 

Niet van toepassing. 

UITVOERING 

Niet van toepassing. 

BIJLAGEN 

Niet van toepassing. 

139552: Verantwoording kosten van het integriteitsonderzoek BING 

Poortugaal, 15 mei 2014 

Namens het presidium 

De griffier, 

Renske van der Tempel 
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