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Onderwerp: 

art 30 vragen van de fractie van De Onafhankelijken over de benoeming van loco-gemeentesecretarissen / 
controller gemeente Oudewater 

Kennisnemen van: 

de antwoorden op de gestelde vragen 

Inleiding: 

Raadslid Wildeman heeft namens de fractie van De Onafhankelijken vragen gesteld op basis van art 30 
RvO. In de inleiding tot zijn vragen verwijst hij naar het collegebesluit van 9 december 2014, waarin wij de 
drie directeuren van de gemeente Woerden benoemen tot loco-gemeentesecretaris / concern-controller. 

Daarna stelt hij: De gemeente Woerden heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de 
gemeente Woerden. De gemeente Oudewater is opdrachtgever en de gemeente Woerden is 
opdrachtnemer. De situatie kan ontstaan dat de loco-gemeentesecretaris van Oudewater zowel moet 
optreden als opdrachtgever namens Oudewater en tegelijkertijd als opdrachtnemer namens Woerden. De 
aangewezen controller verkeert continu in deze situatie. In het kader van integriteit en 
belangenverstrengeling is dit geen gewenste situatie. 

Kernboodschap: 



Vraag 1. 
Deelt het college deze mening? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Nee. 

In de governance-afspraken is ervoor gekozen de vervanging van de gemeentesecretaris als eerste 
adviseur van het college van Oudewater neer te leggen bij de directie van de gemeente Woerden. Dit ziet 
in eerste instantie op de ondersteuning van het college en niet op het opdrachtgeverschap. Waar optreden 
als opdrachtgever van Oudewater nodig is en dit leidt tot een belangenconflict wordt van de loco-secretaris 
verwacht dat hij de (bestuurlijke) sensitiviteit beschikt om hier op een goede manier mee om te gaan. Vaak 
zal uitstel mogelijk zijn tot de gemeentesecretaris weer aanwezig is. 

Ten aanzien van de concerncontroller merken we op dat zijn onafhankelijkheid in de organisatieregeling is 
gewaarborgd. Als concerncontroller adviseert hij eigenstandig aan de colleges en de directie. 

Vraag 2. 

Zo ja, is het college dan bereid het besluit te herzien. 

Antwoord 
Dit ligt niet voor de hand gelet op de gekozen constructie. De gekozen oplossing achten wij in de praktijk 
goed werkbaar.. 

Vervolg: 

Bijlagen: 

De secretaris De burgemeester 

mr. P.E 7. mr. drs. P. Verhoeve 


