
1

Wolfs, Madeleine (M)

Van: Sijben, Pierre (P)

Verzonden: woensdag 28 juni 2017 8:39

Aan: Brinkman, Bertus (G)

CC: Wolfs, Madeleine (M)

Onderwerp: Informatie

Langs deze officiële weg vraag ik om de beschikbaarstelling van de volgende informatie. 
 
1. 
De productenrekening 2016 Dit is niet het productenoverzicht 2016 dat bij de jaarstukken zit. Om duidelijk te maken 
wat ik bedoel plaats ik hieronder een stukje uit de productenrekening 2014.  

Progr. Product Rekeningnr. Rek.omschrijving Categorie cat. omschr Begroting 2014 Rekening 2014

PR01 001-00 0010000 gemeenteraad 6110000 loonbet. en soc.prem 531.609,00

PR01 001-00 0010000 gemeenteraad 6110003 doorber.loonb/soc.pr 0,00

PR01 001-00 0010000 gemeenteraad 6110014 ziektekst.raadsleden 6.536,00

PR01 001-00 0010000 gemeenteraad 6343004 notul.vergaderingen 12.370,00

 
2. 
De rekening kostenplaatsen 2016. Om duidelijk te maken wat ik bedoel plaats ik hieronder een stukje uit de rekening 
kostenplaatsen 2014. 

grootboeknr naam grootboeknummer categorie omschrijving categorie BEGR14 
K0000 Rente langlopende geldleningen 6210000 Werkelijk betaalde rente 
K0000 Rente langlopende geldleningen 6210001 Rente geldleningen langlopend 
K0000 Rente langlopende geldleningen 6210002 Rente geldleningen woningbouw 
K0000 Rente langlopende geldleningen 6560000 Langlopende leningen 
 
3. 
In maart heb ik in een artikel 40-brief gevraagd:  
 

Om meer inzicht te krijgen het verzoek om een overzicht te verstrekken van alle boekingen uit de 

jaarrekening 2015 op de producten representatie (002-00), communicatie (002-10), 

publieksvoorlichting (002-11), public relations (002-12), economisch beleid, economische structuur en 

promotie (310-1 1) en kermis (560-20)die betrekking hebben op communicatie, voorlichting, public 

relations en dergelijke, met daarbij ook de bedragen uit de begroting 2015. Het gaat om 

personeelskosten, kosten inhuur derden, adviezen van externen en materialen, goederen en diensten 

(advertenties, reclamespotjes, blad Met ons in weert en dergelijke). 

 
Het college heeft op dit verzoek geantwoord, maar het gevraagde overzicht niet verstrekt. Ik vraag dat nu alsnog. De 
raad heeft naar aanleiding van een vraag over de eerste bestuursrapportage 2017 een overzicht gekregen van de 
mutaties vastgoed. Een dergelijk overzicht vraag ik voor de bovengenoemde producten. 
 
Uitspraak van de burgemeester, meermaals: "Een raadslid kan alle informatie krijgen die hij vraagt.` 
 
Natuurlijk mogen alle raadsleden de gevraagde informatie krijgen. Daarom gaat een kopie van dit bericht naar de 
griffier. 
 
 
P. Sijben 
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