Rekenkamercommissie Nuth

PERSBERICHT

‘Geen onrechtmatig en niet-functioneel declaratiegedrag in Nuth’

Aanwijzingen voor onrechtmatig en niet-functioneel declaratiegedrag zijn niet aangetroffen in het
onderzoek van de rekenkamercommissie naar representatie en declaratiegedrag van de burgemeester,
wethouders en algemeen directeur van de Gemeente Nuth.
Dit onderzoek is op verzoek van de gemeenteraad van Nuth uitgevoerd. De rekenkamercommissie heeft
haar rapport ‘Onder de loep. Representatie en declaratiegedrag in de gemeente Nuth’ vanochtend aan de
gemeenteraad van Nuth aangeboden.
In haar onderzoek heeft de rekenkamercommissie twee gevallen van dubbele declaraties van een van de
wethouders aangetroffen. Het gaat hierbij om een bedrag van € 47,60. Naar de rekenkamercommissie is
meegedeeld berust een en ander op een vergissing. Ook is bij de verkoop van verlof door de algemeen
directeur niet geheel gehandeld conform de daarvoor geldende termijn. De goedkeuring van de verkoop
van verlofuren had moeten gebeuren door de voorzitter van het college van burgemeester en
wethouders.
Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat bij het beheer van relatiegeschenken een gebrekkige
administratie wordt gevoerd. Bij een opdracht met financiële gevolgen is op grond van een mondelinge en
niet op grond van een schriftelijke opdracht gehandeld. De rekenkamercommissie beveelt aan dit punt in
de administratieve organisatie aan te scherpen.
De rekenkamercommissie stelt vast dat representatie en declaratiegedrag de politieke en bestuurlijke
verhoudingen in Nuth niet hoeven te belasten. Een zorgvuldige, ordelijke en spoedige afsluiting van de
discussie over representatie en declaratiegedrag draagt bij aan het goed functioneren van het collegiaal
bestuur en aan de vergroting van de bestuurskracht van de Gemeente Nuth. Het is nu aan de
gemeenteraad om een politiek oordeel te vellen over het declaratiegedrag.
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