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Toelichting op de overzichten declaraties. 
 
 
Hierbij overzichten uit de financiële administratie van declaraties van het college en de afzonderlijke 
collegeleden in het kader van representatie van het gemeentebestuur.  
 
Het betreft de declaraties toegevoegd die ten laste van de post salarissen van het college moeten 
worden geboekt. In dat geval dient het collegelid een declaratieformulier in bij afdeling HRM. Voordat 
dit formulier wordt doorgestuurd, wordt dit door een directielid op juistheid beoordeeld en vervolgens 
afgetekend (bijlage 1 en 2). 
 
Reis en verblijfkosten bij deelname aan seminars, congressen en trainingen worden op 600100 
geboekt (bijlage 3). De nota’s worden in voorkomende gevallen, aan de hand van de agenda van het 
betreffende collegelid door het bestuurssecretariaat geparafeerd voor geleverde prestatie. Indien juist, 
dan tekent de budgethouder voor akkoord en volgt betaling van de nota of van de declaratie. Dat hier 
de term “salaris ….. “ is gebruikt, betekent niet anders dan dat deze kosten bij het salaris van de 
collegeleden zijn terugbetaald. 
 
Op het overzicht representatie (grootboeknummer 600201) is een aantal kostensoorten opgenomen, 
die voorheen op aparte grootboeknummers werden geboekt. Op deze post worden de uitgaven 
geboekt die het college, afzonderlijke collegeleden of medewerkers namens college of afzonderlijke 
collegeleden doen (bijlage 4). 
De geboekte kosten variëren van een bos bloemen bij een 50-jarig huwelijk of de verjaardag van een 
100-jarige, uitrijkaarten van de parkeergarage voor zakelijke bezoekers, zakenlunches tot de 
ontvangst van bestuurders. Ook de uitgaven op het gebied van relatiegeschenken worden op deze 
post geboekt. 
 
U ziet hier ook dat er is geïnvesteerd in mens en materieel voor wat betreft de koffie- en 
theevoorziening. Met de komst van onze “Medewerker met Karakter” worden de gasten van het 
college van vers gezette Fair trade koffie en thee voorzien. Daarnaast is er geïnvesteerd in de 
voorraad en vernieuwing van relatiegeschenken. Beide investeringen zijn t.o.v. de gemeentebegroting 
te gering om van échte investeringen te kunnen spreken en zijn daarom niet zo aangemerkt. Deze 
zorgen echter wel voor overschrijding van het budget op deze post. De overschrijding is opgevangen 
binnen het totaalbudget van bureau bestuursondersteuning. 


