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Toelichting bij de vragen: 

Aanleiding voor mijn raadsvragen is de aankomende buitenlandse dienstreis naar India van de 

wethouder Economische Zaken, die het college in collegebericht 99
1
 heeft aangekondigd. 

 

Buitenlandse dienstreizen 

Hoewel wij een MRA-afvaardiging bij de ‘Amsterdam India Business Journey’ kunnen begrijpen, hebben 
wij wel wat vragen bij het concrete effect van deze en andere dienstreizen. Een gebrek aan 

transparantie, openheid en verantwoording achteraf kan leiden tot een beeld van dure snoepreisjes. 

Bovendien kun je je afvragen wat de waarde is van het meereizen van een wethouder van een kleine 

gemeente. Desalniettemin snappen ook wij dat je een uitnodiging van de gedeputeerde niet zomaar in 

de wind slaat. 

 

In het verleden was gebruikelijk dat het college na afloop van een buitenlandse dienstreis inhoudelijk 

verslag deed over de reis, het effect en over de kosten. 

 

Velsen Lokaal vindt dat de lokale overheid transparant en open moet zijn over de aard, kosten en 

concrete doelen en effecten van een buitenlandse dienstreis.  

 

Declaraties 

Dat geldt ook voor declaraties van kosten door collegeleden en ambtenaren. Eind 2013 heeft collega-

raadslid Dreijer vragen gesteld over onder andere declaraties
2
. Het college heeft toen een bijlage

3
 

toegevoegd met een overzicht van gedeclareerde en gefactureerde kosten en in antwoord op vraag 13 

gesteld: ‘Het college is bereid om jaarlijks declaraties, nota’s e.d. die ten laste komen van de gemeente 

Velsen conform bijlage 1 te publiceren.’ 
 

Voor zover wij hebben kunnen beoordelen, heeft het college de overzichten van 2014 en 2015 (nog) niet 

gepubliceerd. 

 

 

 

                                                   
1
 https://raad.velsen.nl/Documenten/Collegebericht/Collegebericht-99-van-2016-Bezoek-wethouder-EZ-

aan-India.pdf  
2
 http://raad.velsen.nl/Documenten/raadsvragen/RV51-131112-antwoorden-op-vragen-BD-

declaraties.pdf  
3
 http://raad.velsen.nl/Documenten/raadsvragen/RV51-131112-antwoorden-op-vragen-BD-Bijlage-1-

overzicht-kosten-College-BW.pdf  

https://raad.velsen.nl/Documenten/Collegebericht/Collegebericht-99-van-2016-Bezoek-wethouder-EZ-aan-India.pdf
https://raad.velsen.nl/Documenten/Collegebericht/Collegebericht-99-van-2016-Bezoek-wethouder-EZ-aan-India.pdf
http://raad.velsen.nl/Documenten/raadsvragen/RV51-131112-antwoorden-op-vragen-BD-declaraties.pdf
http://raad.velsen.nl/Documenten/raadsvragen/RV51-131112-antwoorden-op-vragen-BD-declaraties.pdf
http://raad.velsen.nl/Documenten/raadsvragen/RV51-131112-antwoorden-op-vragen-BD-Bijlage-1-overzicht-kosten-College-BW.pdf
http://raad.velsen.nl/Documenten/raadsvragen/RV51-131112-antwoorden-op-vragen-BD-Bijlage-1-overzicht-kosten-College-BW.pdf
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Algemene introductie van het college op de antwoorden: 

De raad heeft met het vaststellen van de Visie op Velsen 2025 en de strategische agenda 2013-

2016 de ambitie uitgesproken om relevante (inter-)nationale en regionale (bestuurlijke) netwerken 

te versterken en Velsen nationaal en internationaal actiever te profileren en te zoeken naar kansen 

en mogelijkheden. Zo heeft het college in lijn met deze ambitie de Europastrategie opgesteld (zie  

collegebericht 73 van 2015). 

 

Bij het realiseren van de ambitie stelt het college zich wel terughoudend op ten aanzien van 

deelname aan buitenlandse reizen. Er is de afgelopen jaren een beperkt aantal dienstreizen 

geweest, waarvan enkele dienstreizen op verzoek van het bedrijfsleven (zie antwoord op vraag 

3).  

 

Zoals ook door de vragensteller in de inleiding is geschetst, is het lastig om een direct effect te 

meten tussen deelname en concrete korte termijn resultaten. De opbrengsten van een 

(buitenlandse) dienstreis zijn niet altijd (direct) meetbaar. Uit een eerdere reis naar Aberdeen is op 

de beurs bijvoorbeeld wel het contact met Breman Offshore gelegd. Dit bedrijf heeft uiteindelijk een 

vestiging geopend in IJmuiden. 

 

Vraag 1 

Gaat er naast de wethouder EZ nog ambtelijke ondersteuning vanuit Velsen mee naar India? 

 

Antwoord vraag 1 

Ja, een ambtenaar van de afdeling economische zaken reist ter ondersteuning mee. 

 

Vraag 2 

Wat zijn de begrote kosten van de dienstreis naar India? Graag een gespecificeerd overzicht 

met een uitsplitsing van reiskosten, overnachtingskosten, kosten voor eten en drinken en 

overige kosten. 

 

In collegebericht 99 van 2016 stelt het college: ‘Daarnaast biedt het bezoek kansen voor 
nieuwe handelsbetrekkingen en wellicht mogelijkheden om Indiase bedrijven naar Velsen te 

trekken’. In het verleden zijn ook andere buitenlandse reizen gemaakt waarbij het college rept 
over dergelijke kansen. Velsen Lokaal wil graag een beeld krijgen in hoeverre die kansen ook 

omgezet zijn in daadwerkelijke handelsbetrekkingen en verhuizing van bedrijven naar Velsen 

 

Antwoord vraag 2 

De reis wordt in opdracht van de MRA door indiaconnected georganiseerd. Het betreft hier een all-

in prijs van 2950,- ex BTW per persoon. 

 

Zie voor meer info collegebericht 99 van 2016 en de onderstaande links:  

http://www.indiaconnected.nl/programma-amsterdam-india-business-journey-2016  

http://www.indiaconnected.nl/aanmelden-amsterdam-india-business-journey  

 

Zie verder de algemene Introductie op de antwoorden. 

 

Vraag 3 

Graag ontvangen wij een overzicht van de buitenlandse dienstreizen van collegeleden in deze 

bestuursperiode en inhoudelijke verslagen van deze reizen, indien deze voorhanden zijn. Kan het 

college in het overzicht opnemen welke relevante contactmomenten er zijn geweest tijdens die 

reizen en welke concrete effecten deze reizen tot nu toe hebben opgeleverd? Welke nieuwe 

http://www.indiaconnected.nl/programma-amsterdam-india-business-journey-2016
http://www.indiaconnected.nl/aanmelden-amsterdam-india-business-journey
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handelsbetrekkingen met Velsen zijn als gevolg van de contacten van bestuurders in het 

buitenland ontstaan en welke bedrijven zijn als gevolg van deze reizen en contacten daadwerkelijk 

naar Velsen verhuisd of hebben plannen voor een verhuizing kenbaar gemaakt? Kan het college 

per buitenlandse reis een gespecificeerd kostenoverzicht geven? 

 

Antwoord vraag 3 

Door het college werden in deze collegeperiode de navolgende buitenlandse dienstreizen gemaakt: 

 In september 2014 hebben burgemeester Weerwind en wethouder Verkaik op uitnodiging van 

PRES/MRA/Economic Board een tweedaagse bestuurdersreis naar Brussel gemaakt De totale 

kosten van deze reis bedroegen € 1.264,72. 
 In de periode 2014-2016 zijn er door wethouder Te Beest in het kader van boardmeetings van 

het KIMO negen buitenlandse reizen gemaakt. De kosten van de reizen werden gedragen door 

het KIMO. 

 In 2015 heeft wethouder Verkaik een bezoek gebracht aan de Europese beurs EWEA 

(European Wind Energy Association) Offshore Wind in Kopenhagen. Hierbij was een 

bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig. Daarnaast is wethouder Verkaik in 

2015 ook aanwezig geweest op de offshore beurs in Aberdeen. De totale kosten (vliegkosten 

en overnachting) van beide reizen samen bedroegen € 3.030,98 

 Burgemeester Weerwind maakte in juni 2015 op uitnodiging van en in zijn hoedanigheid als 

dagelijks bestuurslid van de VRK een dienstreis naar Milaan in verband met een op te richten 

Critical Infrastructure Resilience International Network (CIRINT). De kosten van de reis  werd 

gedragen door de VRK. 

 

De raad is over bovengenoemde reizen middels afzonderlijke collegeberichten geïnformeerd  

 

Naast deze reizen zijn er in de periode 2014 tot en met 2016 geen verdere buitenlandse reizen en 

uitgaven gedaan. 

 

Op 10 oktober 2016 aanstaande reizen burgemeester Dales en wethouder Verkaik naar Brussel 

voor een driedaagse bestuurdersreis. Deze reis is op uitnodiging van het Platform Regionaal 

Economische samenwerking (PRES, waarin Velsen de IJmond vertegenwoordigd) van de MRA in 

samenwerking met de Amsterdam Economic Board . 

 

Uit bovengenoemde reizen kunnen nog geen directe en/of concrete effecten worden gemeten.  

 

Zie verder de algemene Introductie op de antwoorden. 

 

Vraag 4 

Heeft het college sinds zijn antwoord op de raadsvragen van raadslid Dreijer een nieuw overzicht 

van kosten per bestuurder gepubliceerd? Zo ja, waar kunnen inwoners van Velsen dit overzicht 

vinden? Zo nee, waarom niet? Kan het college dan alsnog zorgdragen voor een overzicht van de 

kosten in 2014 en 2015? 

 

Antwoord vraag 4 

Er heeft nog geen openbare publicatie plaatsgevonden. Het college zal de kosten over 2014 en 

2015 op de gemeentelijke website publiceren en dit jaarlijks blijven doen. 

  

Vraag 5 

Gaat het college in het vervolg deze kosten ongevraagd op de website van de gemeente 

publiceren? Zo ja, wanneer en waar? Zo nee, waarom niet? 
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Antwoord vraag 5 

Ja. 

 

Vraag 6 

Kan het college aan het overzicht eenzelfde onderverdeling van kosten voor de ambtelijke 

directie van de gemeente Velsen wordt toevoegen?  

 

Antwoord vraag 6 

Het college ziet hier geen aanleiding toe. De kosten voor de ambtelijke organisatie worden 

verantwoord in de jaarstukken. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 


