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Breda, 10 mei 2019 

 

Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Aan het college van B&W van Breda 

  

Onderwerp: Heeft gemeentebestuur last van een waterhoofd?  

 

Geacht college, 

 

In totaal heeft uw college 81 nevenfuncties blijkt uit berichtgeving van Omroep 

Brabant. Wethouder zijn van de negende stad van het land is kennelijk geen fulltime 

baan. Hoe anders kun je de tijd vinden voor gemiddeld zo’n 10 à 15 nevenfuncties 

per wethouder? (1) 

 

Natuurlijk zijn sommige nevenfuncties onlosmakelijk met het ambt verbonden. Zo is 

de burgemeester van Breda automatisch ook vicevoorzitter van de veiligheidsregio 

Midden- en West-Brabant. Maar dan blijven er nog tientallen nevenfuncties over in 

allerlei lobbyclubs en praatgroepjes, waarvan nut en noodzaak discutabel zijn. Uit de 

beantwoording van eerdere raadsvragen van SP Breda bleek dat alleen al wethouder 

Miriam Haagh, tenminste één dag in de week kwijt is aan haar nevenfuncties bij de 

G40, de VNG en andere regionale en landelijke netwerken. (2)   

 

Tel daarbij op de vele buitenlandse reizen die uw college maakte die over de periode 

van een jaar (april 2018-maart 2019) elf werkweken in beslag namen en de vraag lijkt 

gerechtvaardigd of u wel voldoende werk om handen heeft. Of heeft het Bredase 

gemeentebestuur met een burgemeester en maar liefst zes fulltime wethouders last 

van een waterhoofd? (3) 

 

SP Breda gunt iedere wethouder mooie reisjes en een goedgevuld cv, maar niet 

onnodig op kosten van de Bredase belastingbetaler. 

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Hoeveel tijd zijn uw collegeleden gemiddeld per week kwijt aan de in totaal 81 

nevenfuncties? Is dat evenals wethouder Miriam Haagh, tenminste één dag in 

de week?  



2. Welke van de 81 nevenfuncties zijn onlosmakelijk met het ambt van 

burgemeester of wethouder verbonden en welke dus niet? Let op: dit is dus 

iets anders dan ambtsgebonden of niet ambtsgebonden. 

3. Bent u het met ons eens dat als u het aantal buitenlandse reisjes en 

nevenfuncties beperkt tot het strikt noodzakelijke, u het werk best met een 

wethouder minder af zou kunnen? 

4. Wat is de structurele besparing op de bestuurskosten wanneer u het werk met 

één wethouder minder zou doen? En wat is de besparing als alle wethouders 

deeltijd zouden gaan werken (0,8 FTE) met bijbehorend lager salaris? 

5. Bent u bereid om bij de begrotingsbehandeling met een uitgewerkt plan te 

komen voor een meer ‘lean’ gemeentebestuur dat zich met een wethouder (of 

FTE) minder, beperkt tot de strikt noodzakelijke reisjes en nevenfuncties? 

 

 Met vriendelijke groet, 

 

 Bas Maes 

 Fractievoorzitter SP Breda 

 

 

1) Zie bericht Omroep Brabant, “Van dopingcontroleur tot Nijmeegs windpark: de 

grootste baantjesstapelaars van de Brabantse politiek”, d.d. 9 mei 2019 

2) Zie 

https://breda.notubiz.nl/document/7192709/1/Beantwoording%20raadsvragen

%20SP%20inzake%20geloofwaardigheid%20en%20kosten%20lobby%20richt

ing%20Den%20Haag  

3) Zie bericht BN/DeStem, “Ruim 80.000 euro voor reisjes college Breda, duurste 

uitstapje naar Yangzhou”, d.d. 30 april 2019  

 

 

  
 


