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Kern mededeling:

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Provinciale
Staten en het college van Gedeputeerde Staten bij brief van 25 september 2019
laten weten dat uit een in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerde
evaluatie is gebleken dat in de regel wel de nevenfuncties openbaar worden
gemaakt, maar helaas niet het bedrag van de uit die nevenfuncties voortvloeiende
inkomsten. Het college heeft, na ontvangst van deze brief, gesproken over dit
onderwerp.

Openbaarheid

Pfiènl^r
Portefeuillehouder

Verbak,!.
Tér kennisname aan PS en

Naar aanleiding van deze brief heeft de fractie 50PLUS het college om een reactie
op de brief gevraagd waarop het college de staten een mededeling heeft toege
zegd.
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Mededeling:

In artikel 40b lid 3 en 4 Provinciewet is bepaald dat gedeputeerden hun neven
functies openbaar maken en dat een gedeputeerde die het ambt niet in deeltijd
vervult ook de inkomsten uit die nevenfuncties openbaar maakt. Artikel 66 lid 3
Provinciewet bepaalt dat de commissaris van de Koning nevenfuncties, anders dan
uit hoofde van zijn ambt, en de inkomsten uit die nevenfuncties openbaar maakt.
Het is gebruikelijk dat openbaarmaking plaats vindt via de site: www.flevoland.nl.

Op 7 december 2016 heeft het college de Gedragscode Integriteit commissaris van
de Koning en gedeputeerden provincie Flevoland 2016 (de Gedragscode) aan
Provinciale Staten ter besluitvorming voorgelegd. Provinciale Staten hebben de
Gedragscode vastgesteld. De Gedragscode is gebaseerd op de modelgedragscode
integriteit, die afkomstig is uit de Handreiking Integriteit politieke ambtsdragers
van het ministerie- van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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De Gedragscode gaat ook in op nevenfuncties. In de Gedragscode is opgenomen
dat collegeleden bij openbaarmaking van de nevenfuncties het volgende zullen
aangeven:
de inhoud van de nevenfunctie;
de organisatie voor of v^aarbij de nevenfunctie wordt vervuld;
het geschatte tijdsbeslag;
of het een nevenfunctie uit hoofde van het ambt is;
of er sprake is van inkomsten uit de nevenfunctie;
indien er sprake is van inkomsten - en voor zover deze openbaar gemaakt
moeten worden - wat de inkomsten zijn.
De zinsnede “ voor zover deze openbaar gemaakt moeten worden “ heeft betrek
king op het feit dat in dè Provinciewet is bepaald dat full time gedeputeerden de
inkomsten uit hun nevenfuncties openbaar maken.

Na bespreking van de brief van de minister van BZK heeft het college geconstateerd
dat de tot nu toe gepubliceerde informatie, voor wat betreft de geschatte tijds
besteding en de hoogte van neveninkomsten voor de fulltime gedeputeerden, niet
volledig was.

Het college hecht ook op het punt van nevenfuncties aan transparantie. Inmiddels
is de openbaar gemaakte informatie aangevuld en volledig.
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