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Geachte heer Lammers en heer Links,

Wij zijn op de hoogte van de wettelijke verplichting nevenfuncties en neveninkomsten
openbaar te maken. Er is geen directe reden aan te wijzen waarom wij deze
informatie niet openbaar hebben gemaakt. Dit had wel moeten gebeuren. Uw
schrijven heeft ons hierop attent gemaakt en wij hebben deze omissie direct hersteld.
De nevenfuncties hebben wij openbaar gemaakt door terinzagelegging van een
opgave van deze functies op het gemeentehuis. Ook daarbij behorende

neveninkomsten

zijn hierbij

opgenomen.

Dit laatste geldt niet voor

onze

deeltijdwethouders, aangezien deeltijdwethouders zijn uitgezonderd van de plicht tot
openbaarmaking van de nevenínkomsten. Deze opgave hebben we als bijlage bij
deze brief gevoegd.
De informatie die momenteel op de website is opgenomen bij de leden van het college
is bedoeld om helder te maken hoe de portefeuilleverdeling en taakverdeling in het
college eruit ziet. Hierbij staan dus alleen de nevenfuncties die voortvloeien uit het
ambt van wethouder en burgemeester. Wij zullen hieraan de niet-ambtsgebonden
nevenfuncties toevoegen. Indien een lid van het college in de toekomst het
voornemen heeft een niet-ambtsgebonden nevenfunctie te aanvaarden, zal dit aan
de raad gemeld worden.
Uiteraard willen wij u van de juiste informatie voorzien om in uw raad een debat te
kunnen voeren om te bezien of de nevenfuncties met het oog op een goed openbaar
bestuur met het politieke ambt te verenigen zijn, Wij hopen dat met deze brief en
met name de bijlage te hebben gedaan.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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