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1. Aanleiding
Politieke ambtsdragers zijn verplicht om nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties openbaar te
maken.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
De lijst van nevenfuncties is in overleg met alle leden van het college gemaakt.
In de bijlage zit de actuele lijst. Peildatum is 1 april 2019.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
N.v.t.

4. Toelichting
Openbaarmaking nevenfuncties / neveninkomsten
De gemeente moet de nevenfuncties van de leden van het college publiceren. Elk jaar vóór 1 april en
nadat een nieuw college is aangetreden.
Volgens de regelgeving moeten we ook de inkomsten (in bedragen) opgeven. Dit speelt nu alleen bij de
burgemeester.
Alle andere nevenfuncties zijn onbezoldigd.
Verrekening
Elk jaar moet op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken door de leden van het college zelf
een digitale vragenlijst worden ingevuld over de neveninkomsten.
Als er verrekening van neveninkomsten aan de orde is, krijgt de gemeente hier bericht van.
We stellen voor om de lijst, met als peildatum 1 april 2019, vast te stellen.
Publiceren
We stellen voor:
- deze lijst publiceren onder officiele bekendmakingen;
- deze lijst ter inzage leggen bij de klantenbalie;
- de lijst ter kennis te brengen aan de raad;
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- de nevenfuncties op onze website vermelden bij de leden van het college.

5. Visie Blij in Beesel
N.v.t.

6. Integrale afstemming
Niet van toepassing
a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

b. Financieel
N.v.t.
c. Juridisch
Publicatie van nevenfuncties is verplicht.
d. Collegeprogramma
N.v.t.
e. Risico’s
N.v.t.

7. Toegankelijkheid
N.v.t..

8. Duurzaamheid
N.v.t.

9. Voorstel / advies
1. Instemmen met lijst nevenfuncties leden college van Burgemeester en Wethouders, peildatum 1 april
2019;
2. Instemmen met wijze van publiceren zoals in nota is aangegeven.
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