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Geachte mevrouw Ollongren,   

Vorige week heeft u een brief verzonden aan de dagelijks en algemeen besturen van de waterschappen,  

waarin zij op de verplichting tot openbaarmaking van de nevenfuncties en neveninkomsten van dagelijks  

bestuurders worden gewezen. Wij betreuren het dat wij vooraf niet gekend zijn in de inhoud van deze brie- 

ven en pas na verzending in kennis zijn gesteld. Temeer omdat wij ons niet herkennen in de toonzetting en  

inhoud van deze brief.    

 

Vooropgesteld, wij ondersteunen uw doel om openheid van zaken te geven rondom nevenfuncties en ne- 

veninkomsten van bestuurders. Echter, deze brief draagt ons inziens geenszins bij aan het goede gesprek  

over de uitkomsten van de door u genoemde evaluatie. Allereerst ervaren wij de toonzetting van deze brie- 

ven als onprettig en beschuldigend naar de waterschappen. Die sluit naar onze mening ook niet goed aan  

bij samenwerkingsrelatie die wij als overheden onderling hebben (bijvoorbeeld in het kader van het Inter- 

bestuurlijk Programma). Daarnaast verwijzen wij naar artikel 44a van de Waterschapswet waarin is geregeld  

onder welke voorwaarden de inkomsten van nevenfuncties openbaar moeten worden gemaakt. Het open- 

baar maken van inkomsten uit nevenfuncties geldt alleen voor de dagelijks bestuursleden (en voorzitters)  

die hun ambt niet in deeltijd vervullen. Zoals u wellicht weet, bekleedt het merendeel van de waterschaps- 

bestuurders deze functie in deeltijd, waardoor zij buiten deze verplichting vallen. In uw brief wordt hier geen  

onderscheid in gemaakt.   

 

Dit gezegd hebbende zullen wij het belang van transparantie bij de waterschappen onder de aandacht blij- 

ven brengen.    

 

 

Hoogachtend,   

 

 

 

 

drs. R.A.M. van der Sande   

Voorzitter Unie van Waterschappen  
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