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Verwacht maar jammer
Wij ontvingen een brief (klik hier) van burgemeester O.E. T. van Dijk waarin hij namens het
college opnieuw weigert gegevens van ingehuurde personen te verstrekken. De gemeente
houdt de luiken dicht en de doofpotten gesloten.
Het grote belang van integriteit van ambtenaren onderstreept hij met een het opsommen van
een zestal documenten, gedragscodes en protocollen. De raad wordt op het goede pad
begeleid door een extern adviesbureau. Dat wel. Maar de namen worden wederom niet
verstrekt op grond van het argument dat daarmee de privacy zou worden geschonden.
Ons commentaar
Er ontstaat nu de absurde situatie dat de gemeente OIJ bijvoorbeeld een adviseur inhuurt voor
een vorstelijk bedrag; dat die persoon vier dagen per week in het gemeentehuis rondloopt; dat
de naam en woonplaats bij iedereen op het gemeentehuis bekend is maar dat zijn/haar privacy
zou worden geschaad als naam en woonplaats buiten het gemeentehuis bekend zijn. Concreet:
wij mogen weten dat de interim gemeentesecretaris in 2016 € 113.055 heeft gekost voor 9
maanden 2/3 week (op jaarbasis 1 FTE € 226.110) maar niet dat zijn naam Ron Jeltema was
(stond in de pers).
Van mogelijke privacy schending is hier geen sprake. Wat wij vragen zijn louter gegevens van
zakelijke aard, het zijn geen gegevens die de persoon betreffen in zijn of haar persoonlijke
levenssfeer. We willen zijn huwelijkse staat niet weten, haar parkeerboetes en
snelheidsovertredingen niet, zijn leeftijd niet, haar afkomst niet, niets van dat alles. Alleen naam
en woonplaats. Dat is voldoende om te zien of één persoon twee keer is ingehuurd (en dus
dubbel wordt beloond), of het geen familielid is en of opdrachten niet altijd naar dezelfde gaan.
Of het geen Amsterdamse toestanden zijn dus. Bovendien is privacy een versleten,
uitgehold begrip nu iedereen in duizenden databases voor komt.
Door de gegevens wél bekend te maken wordt in één keer de integriteit enorm gestimuleerd,
wordt een sterke rem gezet op vriendjespolitiek, cliëntilisme, corruptie en andere kwalijke zaken
zowel uit het verleden, het heden als in de toekomst. Het kost vrijwel niets en levert, ook zonder
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adviesbureaus, trainingen en protocollen, veel op. Wie zijn gezonde verstand gebruikt snapt dat
iedere gemeente, iedere overheidsinstelling dit moet doen.
Integriteit is een belangrijk onderwerp in de lokale en landelijke politiek. Veel gevallen van
schending zullen nooit aan het licht komen zolang absolute transparantie niet de norm is. De
gevallen die wel aan het licht komen zijn het resultaat van lekken, klikken en klokkenluiden. En
dat zal dus niet vaak gebeuren. Maar nog recent stond er in de pers (o.a. Gelderlander) dat uit
onderzoek via WOB verzoeken was gebleken dat ingehuurde krachten vaak wel erg veel
verdienden, soms meer dan een minister. In Amsterdam verdiende Fatima Elatik een jaarsalaris
(gebaseerd op 32 uur/week) van € 192.000 en is nu ontslagen omdat ze goedbetaalde klussen
uitdeelde aan een groepje familie en vrienden. In Drenthe verloor Jacques Tichelaar,
commissaris van de Koning, zijn baan toen hij een klusje toeschoof aan zijn schoonzuster. En
zo smelten de gevallen samen tot een top van de ijsberg. Buma-Stemra in 2013, de vastgoed
afdeling van Schiphol, Frank Giltay, de voorzitter van de OR bij de politie, om nog maar een
paar recente gevallen te noemen, zowel in de zakelijke als de ambtelijke wereld.
Zou de gemeente transparantie serieus nemen en er niet alleen lippendienst aan bewijzen dan
zou zij bij de betreffende personen (enkele tientallen) middels een briefje of E-mailtje informeren
of zij er wel/geen bezwaar tegen hebben dat hun namen en woonplaatsen bekend worden
gemaakt. Zoveel moeite is dat niet, zeker niet in het licht van het vele werk dat de gemeente in
geheimhouding heeft gestoken. (Trouwens, als zij ons de adressen verstrekt zullen wij dat
klusje gaarne uitvoeren. Kosteloos.)
De bal ligt nu bij de gemeenteraad, de eerdere brieven hebben we ook aan de raad gericht. We
zijn benieuwd of zij dit punt op de agenda gaat zetten. Transparantie en integriteit zijn te
belangrijke punten om te laten liggen, ook gezien de komende verkiezingen. Wie wil de luiken
opendoen? Wie zit op de doofpotten? Wie heeft lef? Wie is bang? Wie gaat voor echte
democratische controle?

Uit de pers
Ook de Gelderlander publiceert, na eigen onderzoek, over inhuur van personeel. De krant richt
zich in een artikel op 7 september in het bijzonder op de hoogte van de salarissen die betaald
worden. Ook bij de gemeente Oude IJsselstreek komt dat voor. Een paar citaten:
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De Stichting de Transparantie
De stichting werkt met vrijwilligers en we maken minimale kosten. Wilt u ons helpen
om financieel boven water te komen dan zijn we blij met uw bijdrage op NL94 TRIO 0197 747
299 t.n.v. P. Jansen/Stichting de Transparantie. Dank aan de donateurs die ons helpen.
Verjaardag of feestje? Doe een abonnement op deze nieuwsbrief kado!
En heeft u tips of inhoudelijke bijdragen, ook die zijn zeer welkom.

Deze e-mail is verstuurd aan info@detransparantie.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u nws@detransparantie.nl toe aan uw adresboek.
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