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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Reem Bakker van de Fractie Bakker over openbaarheid
nevenfuncties en politieke kleur ambtenaren en externen.

Beantwoording van de vragen:
Vooraf: Inderdaad is op 1 januari 2020 de Wnra in werking getreden. Als gevolg van de Wnra ‘verhuist’ het
dienstverband tussen een overheidswerkgever en de ambtenaar van het bestuursrecht naar het civiele
(arbeids)recht. Vanaf de inwerkingtreding van de Wnra is de Ambtenarenwet 2017 het nieuwe wettelijke
kader m.b.t. integriteit. Onze lokale integriteitsregels zijn sinds 1 januari 2020 (integraal, ongewijzigd)
opgenomen in het Personeelshandboek.
1. Zijn de nevenfuncties van ambtenaren en externen die werkzaam zijn voor de gemeente Woerden
openbaar, zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Nee, de nevenfuncties van ambtenaren en externen zijn niet openbaar. Onze medewerkers zijn
maatschappelijke betrokken en veel van hen vervullen nevenfuncties (meestal vrijwilligerswerk). Zij
moeten nevenfuncties (en financiële belangen) melden: er kunnen immers raakvlakken zijn met de
functievervulling. Wij maken afspraken om die te voorkomen. Bij de werving en inhuur van externe
medewerkers geldt hetzelfde. Ook voor hen is openheid over nevenfuncties noodzakelijk.
Nevenfuncties van ambtenaren worden niet openbaar gemaakt, omdat dit valt onder de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
Uitzondering hierop zijn de nevenfuncties van de ambtelijke top: de gemeentesecretaris en de leden
van de directie. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente Woerden
(https://www.woerden.nl/bestuurder-laat-zich-zien/directie).
2. Is het lidmaatschap van een politieke partij van ambtenaren en externen die werkzaam zijn voor de
gemeente Woerden openbaar, zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Nee. Elk individu heeft zijn of haar eigen opvattingen en overtuigingen. Net zo min als bijvoorbeeld het
lidmaatschap van een kerkgenootschap of andere maatschappelijke organisatie registreren we het
lidmaatschap van een politieke partij. Dat is ook niet relevant: van onze medewerkers, of ze nu bij ons
in dienst zijn of extern worden ingehuurd, verwachten we een professionele en onpartijdige houding die
ten dienste staat van het gemeentebestuur. We verwijzen ook naar het antwoord op vraag 4.
3. Indien het antwoord op vraag 1) en 2) nee is, waarom is dit voor wethouders en raadsleden wel bekend
en openbaar, maar voor ambtenaren en externen, werkzaam voor de gemeente Woerden, niet?
Antwoord:
Voor burgemeester, wethouders en raadsleden is dit een wettelijke plicht. Zij vervullen een publieke en
politieke functie in Woerden. Dat geldt niet voor ambtenaren.

4. Zijn er belemmeringen in het openbaar maken van nevenfuncties en politieke lidmaatschappen van
ambtenaren en externen? Zo ja, welke?
Antwoord:
Artikel 10 van de grondwet zegt dat ieder recht heeft op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
Dat verhindert openbaarmaking van deze gegevens. Daarbij vinden we het onwenselijk. Een
ambtenaar legt verantwoording af aan zijn of haar leidinggevende en niet aan de kiezer, bestuurders
zijn politiek verantwoordelijk.
5. Burgemeester en wethouders worden bij het opstellen van raadsvoorstellen geadviseerd door
ambtenaren en externen. Hoe kan het college van B&W garanderen dat de informatie die zij krijgen
voor het opstellen van raadsvoorstellen niet, door niet democratisch gekozen ambtenaren en externen,
politiek gekleurd is?
Antwoord:
Ambtenaren en externen worden in dienst genomen / ingehuurd op basis van hun specifieke
vakinhoudelijke deskundigheid en professionaliteit. Het zijn allen mensen met een professionele
mening, die voor transparantie, onpartijdigheid en zorgvuldigheid een ambtseed hebben afgelegd. Wij
staan voor de professionaliteit van onze medewerkers. Een ‘garantie op niet-politieke kleuring van
informatie’ vragen doet daar geen recht aan. U kunt er zeker van zijn dat de politieke afwegingen in ons
college plaatsvinden. Daarop zijn wij aanspreekbaar.
6. Is het college bereid om de invloed op het democratisch proces in de gemeente Woerden, door
anderen dan de leden van het college en raadsleden (en fractie assistenten), te onderzoeken? Waarom
wel / niet?
Antwoord:
Als uw vraag zou gaan over participatie door inwoners van Woerden zou ons antwoord “Jazeker” zijn.
Daar gaan we binnenkort met uw raad over in gesprek. Maar als u vraagt naar een onderzoek naar
politieke invloed door ambtenaren is ons antwoord een resoluut nee. Het college en de raad maken in
Woerden de politieke afwegingen, daar hebben we geen onderzoek voor nodig.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 20.007778

Artikel 42 vragen openbaarheid nevenfuncties en politieke kleur ambtenaren en externen
Inleiding
Op 1 januari 2020 is Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (wnra) in werking getreden. Deze
wet regelt de rechtspositie van ambtenaren. Als onderdeel van deze wet wordt sinds 1 januari jl. bij
alle ambtenaren en externen die werkzaam zijn voor de gemeente Woerden de eed of de belofte
afgenomen. Net zoals dat het geval is bij de burgmeester, wethouders, raadsleden en fractie
assistenten. Dit heeft o.a. als doel om corruptie en belangenverstrengeling te voorkomen. Van
wethouders en raadsleden staan op de website van de gemeente Woerden in alle openbaarheid hun
nevenfuncties vermeld en uiteraard is van politici het lidmaatschap van een politieke partij bekend.
Nevenfuncties en het lidmaatschap van een politieke partij worden van ambtenaren en externen die
(tijdelijk) voor de gemeente Woerden werken, bij mijn weten, niet openbaar gepubliceerd. Daardoor
is voor de leden van de gemeenteraad niet controleerbaar of het lokale democratisch proces wordt
bijgestuurd door ambtenaren en externen.
Vragen aan het college van B en W in Woerden:
1) Zijn de nevenfuncties van ambtenaren en externen die werkzaam zijn voor de gemeente
Woerden openbaar, zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?
2) Is het lidmaatschap van een politieke partij van ambtenaren en externen die werkzaam zijn
voor de gemeente Woerden openbaar, zo ja, waar? Zo nee, waarom niet?
3) Indien het antwoord op vraag 1) en 2) nee is, waarom is dit voor wethouders en raadsleden
wel bekend en openbaar maar voor ambtenaren en externen, werkzaam voor de gemeente
Woerden niet?
4) Zijn er belemmeringen in het openbaar maken van nevenfuncties en politieke
lidmaatschappen van ambtenaren en externen? Zo ja, welke?
5) Burgemeester en wethouders worden bij het opstellen van raadsvoorstellen geadviseerd
door ambtenaren en externen. Hoe kan het college van B en W garanderen dat de informatie
die zij krijgen voor het opstellen van raadsvoorstellen niet, door niet democratisch gekozen
ambtenaren en externen, politiek gekleurd is?
6) Is het college bereid om de invloed op het democratisch proces in de gemeente Woerden,
door anderen dan de leden van het college en raadsleden (en fractie assistenten), te
onderzoeken? Waarom wel/niet?
Reem Bakker, Fractie Bakker

