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Samenvattend overzicht registratie nevenwerkzaamheden en 
financiële belangen (per 31-12-2020)

11 keer is een (bij)baan/zzp-werk gemeld, met een tijdsbesteding variërend van incidenteel/niet 
actief, tot 3 uur per week, tot 20, 24, 32,40 uur per week. Bij de laatstgenoemde 
(neven)werkzaamheden vanaf 20 uur betreft het in vrijwel alle gevallen in feite de hoofdbaan 
van betrokkenen, die daarnaast bij de gemeente Huizen in dienst zijn als avondbode. 
Vrijwilligersactiviteiten worden uitgevoerd bij maatschappelijke/sociaal-culturele organisaties, 
sport & onderwijs organisaties, kerkelijke organisaties, politieke organisatie. De taken liggen 
daarbij met name op het vlak van bestuurswerk, training/begeleiding, en administratie. 
Het merendeel van de gemelde nevenwerkzaamheden wordt uitgevoerd buiten het gebied van 
Huizen en de BEL-gemeenten.
In enkele situaties heeft specifiek overleg plaatsgevonden tussen de leidinggevende en een 
medewerker, om een beter beeld te krijgen van de raakvlakken en mogelijke effecten van de 
nevenwerkzaamheden voor de functie bij de gemeente Huizen. Eén keer heeft dit geleid tot 
afbouw van de nevenwerkzaamheden.
In de jaarrapportage over 2019 werd al gemeld dat toen de eerste indrukken waren dat de 
nevenwerkzaamheden die medewerkers ontplooien divers van aard zijn, maar dat deze het 
werk bij de gemeente Huizen niet nadelig beïnvloeden en juist eerder zorgen voor verbreding 
van deskundigheden en kennis. Dat beeld is ook in de verdere inventarisatie bevestigd.

Ruim 240 keer is gemeld: geen nevenwerkzaamheden (ca. 85%)
Ruim 40 keer zijn één of meer nevenwerkzaamheden gemeld (ca. 15%)
Er is 1 keer gemeld: financiële belangen (divers, zonder raakvlak met functie, geen aanmerkelijk 
belang)

Op 20 november 2019 heeft het college, na afstemming met de Ondernemingsraad en het 
Georganiseerd Overleg de "Regeling Melding, Registratie en Openbaarmaking 
nevenwerkzaamheden en Melding en Registratie financiële belangen" definitief vastgesteld. 
Sinds december 2019 worden de nevenwerkzaamheden van de ambtelijke top gepubliceerd en 
up to date gehouden op de website: https://www.huizen.nl/organigram-van-gemeente-huizen 
In 2020 is een organisatiebrede inventarisatie gehouden van nevenwerkzaamheden en 
financiële belangen van alle medewerkers. Medewerkers hebben daarbij zelf, via hun 
leidinggevende, een meldingsformulier ingediend. In geval van langdurige ziekte of 
boventalligheid is vooralsnog afgezien van de verplichting om een melding in te leveren en ook 
voor ingehuurd personeel geldt dit niet.
Het totaal aantal op 31-12-2020 verwerkte meldingsformulieren is ruim 280 (ongeveer 85%). 
In april 2021 start een jaarlijkse actualiseringsronde.
Nieuwe medewerkers dienen meteen bij indiensttreding een meldingsformulier in. Dit is een 
vast onderdeel van de instroomprocedure.


