SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 10 juni 2014.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH).
Onderwerp: Publicatie declaraties raads- en collegeleden.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van ITH op 18 december 2013 inzake vergoeding
onkosten raads- en collegeleden heeft u toegezegd declaraties per 1 januari 2014 gespecificeerd op de
gemeentelijke website te publiceren. Waarom is dat nog niet gebeurd?
2. Op de gemeentelijke website is een document aanwezig dat voor publicatie van declaraties zal worden gebruikt. Waarom wordt daar de datum april 2014 aangehouden in plaats van 1 januari 2014?
3. De coalitie heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Is het dan niet wenselijker voor u om vaker van
het openbaar vervoer gebruik te maken dan van de eigen auto en zo ja, gaat u dat dan ook doen?
Toelichting:
Naar aanleiding van de ophef over declaratiegedrag in IJsselstein, heeft ITH schriftelijke vragen gesteld omtrent het declaratiegedrag van raads- en collegeleden in Houten. Bij de beantwoording is toegezegd deze declaraties per 1 januari 2014 gespecificeerd op de gemeentelijke website te plaatsen.
ITH vraagt zich af waarom dat nog niet is gebeurd.
Op de gemeentelijke website bevindt zich een document voor publicatie van declaraties. Daar wordt
ervan uitgegaan de declaraties te publiceren vanaf april 2014. Dat stemt niet overeen met uw toezegging van 1 januari 2014.
Uit uw beantwoording op 18 december 2013 blijkt dat u veel meer autokilometers heeft gedeclareerd
dan kosten openbaar vervoer. Met het station om de hoek had ITH dat niet verwacht. In het kader van
duurzaamheid lijkt het ITH wenselijker om vaker van het openbaar vervoer gebruik te maken.
In afwachting van uw reactie, teken ik,
hoogachtend en met vriendelijke groet,
Namens de fractie van ITH,
Gerard Zandbergen.

