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Advies
Vast te stellen als onderdeel van het verantwoordingsdossier 2020 dat bij géén van de in 2019 bij de gemeente 
Huizen actief geweest zijnde politieke ambtsdragers (collegeleden), grond bestaat voor verrekening in 2020 van de 
door betrokkenen over het jaar 2019 opgegeven neveninkomsten, conform de bijgevoegde adviezen van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
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Communicatie
Niet van toepassing.

Financiën
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.

Alternatieven
Er zijn geen alternatieven.

Bijlagen
Adviezen van het ministerie van BZK (6x)

- Advies BZK n.a.v. opgave wethouder Boom
- Advies BZK n.a.v. opgave wnd. burgemeester Heldoorn
- Advies BZK n.a.v. opgave wethouder Hoelscher
- Advies BZK n.a.v. opgave burgemeester Meijer
- Advies BZK n.a.v. opgave wethouder Rebel
- Advies BZK n.a.v. opgave wethouder Verbeek-Nooijens

Uitvoering en evaluatie
Dit besluit zal onderdeel uitmaken van het verantwoordingsdossier over 2019.

Kaders
Artikel 44 en artikel 66 Gemeentewet; artikel 3.2.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers.

Aanleiding
Voor politieke ambtsdragers bestaat voor het bestuursorgaan een wettelijke verrekenplicht voor 
gedurende de ambtsperiode genoten neveninkomsten, die jaarlijks wordt uitgevraagd over het 
voorafgaande kalenderjaar.

Argumentatie
De opgave en mogelijke verrekening van neveninkomsten is wettelijk verplicht, zowel voor de 
betrokken politieke ambtsdragers als voor het bestuursorgaan, met bijbehorende 
uitvoeringvoorschriften. Onder andere is het verplicht gebruik te maken van een door het ministerie 
van BZK beheerde beveiligde applicatie, waar de betrokken ambtsdragers zelfstandig (onafhankelijk 
van het bestuursorgaan) de opgave doen. Vervolgens worden op basis van die gedane opgave door 
het ministerie aan het bestuursorgaan per ambtsdrager separate adviezen uitgebracht.


