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Dongen, 06-02-2023  

Uw kenmerk : - 
Zaaknummer : 2022-022356 
Bijlage(n) : Overzicht declaraties en ingediende representatiekosten 
Contactpersoon/tel.nr.: : Mw. R. van Hagen / 14 0162 
Betreft : Beslissing op uw Woo-verzoek – toewijzend   
 

Geachte heer Broeders,  

 
 
 

De Restzetel 
T.a.v. dhr. T. Broeders 
 
 
Per e-mail verstuurd aan: 
Contact@restzetel.nl  

De brieven van de gemeente Dongen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend. 

In uw reactie op dit schrijven s.v.p. altijd het zaaknummer vermelden. 

De gemeente Dongen gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. Indien u 

daarover inhoudelijk meer wilt weten, dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van onze gemeente. 

 
Op 21 december 2022 heeft u een verzoek om informatie ingediend met beroep op de Wet open 
overheid (Woo). Wij hebben uw Woo-verzoek in goede orde ontvangen op 21 december 2022. U heeft 
verzocht om openbaarmaking van de volgende documenten: 
 
In het kader van de algehele transparantie en verantwoording (van gemeenschapsgeld) verzoeken wij 
alle informatie / documentatie aan te leveren over het volgende: 
Alle individuele declaraties en representatiekosten van het voormalig gemeentebestuur, actief tijdens 
de vorige bestuursperiode (2018 – 2022), daaronder vallend: 

1. Burgemeester M.C. Starmans-Gelijns 
2. Wethouder R. Jansen 
3. Wethouder P. Lepolder 
4. Wethouder B. van Beers 
5. Wethouder R. Vullings 
6. Wethouder C.F.C. Zijlmans 
7. Wethouder E.C.M. van Boxtel-Pullens 
8. Wethouder M.I. Pieters 
9. Gemeentesecretaris H. van Noort 

 
Uw verzoek om informatie is in behandeling genomen in samenwerking met de teams Financiën en 
Personeel & Organisatie.  
 
Op 28 december 2022 is telefonisch met u contact opgenomen, om uw Woo-verzoek te specificeren. 
U heeft hierbij aangegeven dat u vernomen hebt dat bij andere Nederlandse gemeenten declaraties 
en gemaakte kosten door leden van het gemeentebestuur (denk aan reiskosten) al actief openbaar 
gemaakt worden, terwijl dit bij gemeente Dongen nog niet het geval is. En dat u daarom dit Woo-
verzoek heeft ingediend, om meer inzicht te krijgen in de gemaakte kosten per lid van het voormalige 
gemeentebestuur (2018-2022). Daarnaast heeft u aangegeven niet op zoek te zijn naar specifieke 
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bedragen, specifieke gedeclareerde kosten door specifieke personen. Tevens hebben we tijdens dit 
gesprek afgesproken dat er door gemeente Dongen geen bonnetjes of facturen van ingediende 
declaraties openbaar gemaakt zullen worden, maar dat we een zoekslag zullen verrichten naar 
ingediende declaraties en ingediende representatiekosten per lid van het voormalig gemeentebestuur 
en hiervan een overzicht zouden maken om aan u te verstrekken in het kader van uw Woo-verzoek. In 
dit overzicht zouden we dan wel een onderverdeling maken van categorieën van kosten, zodat 
duidelijk wordt wat voor soort declaraties er dan zijn ingediend, met daarbij vermeld het bedrag, per 
oud-bestuurslid.  
 
Per 03 januari 2023 zijn alle betrokken personen (oud-wethouders, gemeentesecretaris en 
burgemeester) van het voormalig gemeentebestuur op de hoogte gesteld van het feit dat uw Woo-
verzoek door ons is ontvangen en in behandeling genomen zal worden. In dit bericht is tevens 
aangegeven dat met de betrokkenen binnenkort een concept-overzicht gedeeld zal worden, waarop zij 
de mogelijkheid krijgen een zienswijze in te dienen. 
 
Op 23 januari 2023 heeft u gemaild om een statusupdate van de behandeling van uw Woo-verzoek te 
vragen, gezien het aflopen van de beslistermijn op 18 januari 2023 zonder tussenbericht van 
verdaging. Hierop is op 24 januari 2023 reactie gegeven, waarbij is aangegeven dat de behandeling 
van uw zaak vertraging had opgelopen wegens verminderde toegankelijkheid van de digitale 
systemen binnen de organisatie, en dat er nog een intern informatieverzoek openstond waar het 
afronden van de overzichten op moest wachten. Tevens is aangegeven dat de betrokkenen nog de 
mogelijkheid zouden krijgen tot het indienen van een zienswijze middels een verkorte 
opschortingstermijn, en dat daardoor ook de beslissing op het Woo-verzoek tijdelijk zal worden 
opgeschort.   
 
Op 25 januari 2023 heeft u per mail nog aanvullende vragen gesteld over de behandelprocedure van 
het Woo-verzoek wat betreft het indienen van zienswijzen, en over een mogelijke streefdatum voor de 
beantwoording van uw Woo-verzoek. Hierop is op 26 januari 2023 gereageerd, waarbij uw vragen zijn 
beantwoord.  
 
Op 27 januari 2023 zijn de concept-overzichten naar de betrokkenen verzonden, met de begeleidende 
brief waarin stond aangegeven dat men tot en met uiterlijk 05 februari 2023 de tijd had om een 
eventuele zienswijze in te dienen. De ingekomen reacties zijn meegewogen in het uiteindelijke besluit 
op uw Woo-verzoek.  
 
Besluit 
Er is in het geval van het door u ingediende Woo-verzoek beoordeeld of er sprake is van een verzoek 
om openbaarmaking voor algemeen belang als bedoeld in de Woo. De Woo is van toepassing op uw 
verzoek voor zover u de informatie opvraagt omdat ze verband houden met de publieke taak van de 
gemeente – en in het geval van uw Woo-verzoek is dat inderdaad het geval. De gemeente Dongen zal 
er dus gehoor aan geven om deze openbaar te maken. 
 
Uitvoering besluit 
Naar aanleiding van uw verzoek om informatie zijn diverse zoekslagen verricht binnen de digitale 
systemen die in gebruik zijn door de teams Financiën en P&O voor het verwerken van ingediende 
declaraties. Op basis van de gevonden declaraties en ingediende representatiekosten door beide 
teams is één overzicht samengesteld per oud-bestuurslid. Voor het document waarin deze individuele 
overzichtjes zijn gebundeld, zie de bijlage bij dit besluit.  
 
Duiding overzicht declaratie- en representatiekosten 
Hoewel het overzicht er nu vrij beknopt uitziet qua categorieën voor declaratiekosten per persoon, is 
er intern wel breder navraag gedaan naar andere mogelijke categorieën van kosten. Deze intern 
uitgezette informatieverzoeken leverden alleen niets op, daarom zijn deze categorieën weggelaten uit 
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de overzichten om het geheel overzichtelijker te maken. De categorieën kosten waar wel naar gezocht 
is, maar waarbij geen ingediende declaraties zijn aangetroffen en die dus ook niet meegenomen zijn 
in de overzichten, zijn: 

- Internationale dienstreizen 
- Bloemen, kransen en kaarten 
- (Vertalingen) toespraken 
- Afscheiden / afscheidscadeaus 
- Relatiegeschenken 
- Excursies, concerten, exposities, rondleidingen 
- Onderscheidingen 
- Representatiegeschenken en penningen. 

  
Rechtsmiddelen 
U kunt tegen dit besluit op uw Woo-verzoek een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes 
weken, gerekend vanaf de dag na de dagtekening van dit besluit. U dient uw bezwaarschrift te richten 
aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongen – postbus 10153, 5100 
GE te Dongen. Uw bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht 
te zijn ondertekend en dient voorts tenminste te bevatten: 

- Naam en adres van de indiener;  
- Dagtekening; 
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
- De gronden van het bezwaar. 

 
Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking met zich 
meebrengt. Daarvoor kunt u een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank 
Zeeland/West-Brabant – postbus 90006, 4800 PA te Breda. U kunt het verzoekschrift ook digitaal 
indienen bij deze rechtbank via de website loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het slagen van 
een verzoek tot een voorlopige voorziening is tenminste een spoedeisend belang nodig. 
 
Tot slot 
Indien u contact wenst op te nemen kan dat via het algemene telefoonnummer van de gemeente 
Dongen: 14 062, of via het algemene e-mailadres: info@dongen.nl. Vermeld hierbij alstublieft het 
zaaknummer dat aan uw verzoek is toegekend, zoals boven aan deze brief beschreven. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dongen,  
Namens dezen, 
 
Rowie van Hagen 
(Medewerkster Juridische Zaken en Woo Coördinator) 
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