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BIJLAGEN:
AFSTEMMING MET
anders, nl. gemeentesecretaris/algemeen directeur
Actief openbaar
Niet actief openbaar
Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Verrekening eventuele neveninkomsten collegeleden over 2021
BESLUIT burgemeester en wethouders
- Vast te stellen dat op basis van de opgave van de neveninkomsten van de collegeleden,
respectievelijk de verklaringen van de collegeleden in 2021 bij geen van hen verrekening met de
bezoldigingsbedragen hoeft plaats te vinden en dat daarmee de verrekeningsplicht niet van
toepassing is.
SAMENVATTING
Het college dient jaarlijks een besluit te nemen of de opgegeven neveninkomsten van de collegeleden
worden verrekend met de bezoldigingsbedragen. Het ministerie van BZK faciliteert het college door middel
van een rekentool, waardoor het college op basis van de opgaves van de individuele collegeleden een
advies ontvangt of tot verrekening zou moeten worden overgegaan of niet. Als tot een eventuele
verrekening wordt besloten betekent dit, dat een gedeelte van de ontvangen bezoldigingsbedragen in 2021
terug betaald moet worden door het betreffende collegelid. Over het kalenderjaar 2021 hebben allen hun
opgave van neveninkomsten gedaan. Op basis van de opgaven dan wel de ingediende verklaringen is
vastgesteld dat in geen van de gevallen tot verrekening hoeft te worden overgegaan.
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INLEIDING
Het college dient jaarlijks een besluit te nemen of de opgegeven neveninkomsten van de collegeleden
worden verrekend met de bezoldigingsbedragen of niet. Het ministerie van BZK faciliteert het college door
middel van een rekentool, waardoor het college op basis van de opgaves van de individuele collegeleden
een advies ontvangt of al of niet tot verrekening zou moeten worden overgegaan. Op basis hiervan kan
vastgesteld worden of tot eventuele verrekening moet worden overgegaan.
BEOOGD RESULTAAT
Uitvoering geven aan wettelijke verplichting om besluit te nemen over de verrekenplicht.

KADER
De plicht tot het verrekenen van eventuele neveninkomsten is opgenomen in de Gemeentewet en de
gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens zijn geregeld in de rechtspositiebesluiten van de
politieke ambtsdragers.

ARGUMENTEN
Over het kalenderjaar 2021 hebben drie collegeleden hun opgave van neveninkomsten gedaan in de
rekentool. Door een misverstand hebben twee collegeleden dit niet gedaan. Wel hebben zij, na sluiting van
de rekentool, een verklaring opgesteld waaruit blijkt dat beiden geen neveninkomsten hebben ontvangen.
Dat zij geen neveninkomsten hebben is ook goed aannemelijk, want dit is een voortzetting van de jaren
daarvoor.
Toetsing heeft door de PSA respectievelijk de HR adviseur plaats gevonden aan de hand van de opgaven
respectievelijk de individuele verklaringen.

DRAAGVLAK
De individuele verklaringen van de twee collegeleden worden in het persoonsdossier gedaan, zodat deze
zo nodig raadpleegbaar zijn.
RISICO’S (financieel/juridisch)
nvt
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
nvt
AANPAK/UITVOERING
Na het besluit van het college zal de PSA het besluit inbrengen in de rekentool voor 1 oktober 2022,
waarmee het verrekenjaar 2021 wordt afgesloten.
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