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Onderwerp

Antwoord op uw vragen naar
belangenverstrengeling
burgemeester

Geachte heer Smits,
Naar aanleiding van uw brief met vragen d.d. 11 september 2013 berichten wij u als volgt.
Vraag 1. "Is de burgemeester op enige wijze betrokken of betrokken geweest bij Greenport of daaraan
gelieerde ondernemingen of organisaties, zoals, maar niet uitsluitend beperkt tot, middels het bezit van
aandelen, certificaten, opties en/of rechten op enige financiële vergoeding voor deze betrokkenheid"
Antwoord:
De burgemeester heeft geen commercieel c.q. persoonlijk belang in de netwerkorganisatie voor
tuinbouwgemeenten Greenport of daaraan gelieerde ondernemingen of organisaties. Hij is
bestuursvoorzitter en bestuurder van de International Horti Fair BV. Daarvoor ontvangt hij een
vergoeding (zie register van nevenfuncties op www.lansingerland.nl). Hij is lid van de stuurgroep
Greenport Holland Overheden. Hij heeft voor dit werk geen financiële vergoeding c.a. ontvangen.
Aanvullend: "Heeft de burgemeester nog andere aandelen in bedrijven die actief zijn op het
grondgebied van Lansingerland? Zo ja, welke?"
Antwoord:
Nee.
Vraag 2a. "Is de burgemeester voor zijn advieswerk betaald door de Rabobank of een werkmaatschappij
van de Rabobank (of Bouwfonds, of een andere organisatie waar de Rabobank mede-eigenaar van was,
o. Ld. )?"
Antwoord:
Nee.
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Vraag 2b: "Hoeveel uren heeft de burgmeester besteed aan het advieswerk? Als Rabobank of een
werkmaatschappij dat niet betaalde, wie betaalde dat dan? Heeft de burgemeester dagdelen 'vrij'
genomen om het advieswerk te doen?"
Antwoord:
Tussen september 2007 en juli 2008 heeft de burgemeester ongeveer 60 uur besteed aan het advieswerk
verkoop CAIW. Deze activiteiten heeft hij in eigen tijd verricht en hij heeft daarvoor geen financiële
vergoeding ontvangen.
Vraag 2c: "Was de gemeente Lansingerland (college en/of raad) op de hoogte van dit advieswerk en de
wijze van vergoeding, zo ja op welke wijze, zo nee waarom niet?"
Antwoord:
Ja, het college en de raad waren op de hoogte van deze nevenfunctie. De burgemeester heeft dit bij
zijn aantreden gemeld.
Vraag 2d: "Wat is de mening van het college over de verstrengeling tussen bedrijfsadvisering
functie van de burgemeester in de Stadsregio?"
Antwoord:
Er is geen sprake van bedrijfsadvisering,

en de

zodat er ook geen sprake is van enige verstrengeling.

Vraag 3. "Hoeveel geheime berispingen heeft de burgemeester sinds zijn aanstelling gegeven?"
Antwoord:
Dit is geheim.
Met een vriendelijke groet,
burgemee ter en wethouders van Lansingerland

drs. ing. Ad Eijkenaar
secretaris

loco-burgemeester
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