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cc Deelraad 
 
Betreft: Onderzoek declaraties 
 
Rotterdam, 5 oktober 2006 
 
 
Geacht Dagelijks Bestuur, 
 
Zoals u wellicht weet heb ik in mei een presentatie gehouden over deelgemeentelijke politiek op een 
congres in Den Haag. Dat was op basis van vier publicaties, waarvan de laatste twee nog niet 
helemaal af zijn. Inmiddels heb ik besloten de vier te bundelen en in boekvorm uit te geven. Deel 3 
gaat over de begroting (a.s. Begroting 2007). Daarbij wil ik ingaan op de kosten van de deelgemeente. 
Altijd actueel, ook nu in het verkiezingsprogramma van mijn partij, de VVD. Waarbij u misschien ook 
weet dat ik die heb berekend op slechts 3,48 per inwoner per maand. 
 
Nadat ik in 2000 voorzitter was geweest van de commissie Onderzoek Rekening van de deelraad 
maakten ambtenaren van de deelgemeente mij er omzichtig op attent dat er een discrepantie zat in 
het declaratiegedrag tussen de toenmalige dagelijks bestuurders. Ik heb daar toen niets mee gedaan, 
omdat het om een incidentele waarneming ging (wat mij betreft, niet wat de ambtenaren zeiden), en 
het politiek klimaat zó slecht was dat het functioneren van de deelgemeente er al onder te lijden had. 
Omdat er een kleine kans is dat ik op het verkeerde been ben gezet, lijkt het mij nuttig niet vooraf 
conclusies te trekken, maar e.e.a. te onderzoeken. Na 2000 heb ik diverse functies in de 
deelgemeente gehad, die het mij (vrijwel) onmogelijk maken om te bevestigen of ontkennen dat ik 
meer signalen over declaratiegedrag heb gehad. Ook is in de loop der tijd het systeem van declareren 
veranderd. 
 
Wat ik wil doen is alle declaraties plus overige substantiële financiële overdrachten (lonen) aan leden 
van het Dagelijks Bestuur in kaart brengen van 2000-2006. Vervolgens de uitgaven groeperen en 
toebedelen aan geanonimiseerde aanduidingen van de Dagelijks Bestuurders. Dat waren er 6, dus A 
t/m F. Om het onderzoek herhaalbaar te maken zal ik u voorzien van het ruwe informatiemateriaal, 
zodat niet een tweede keer uw archief apart nagevorst hoeft te worden als iemand mijn conclusies 
zou willen natrekken. 
 
Graag zou ik met u een afspraak maken om te bespreken hoe e.e.a. zo efficiënt mogelijk kan 
verlopen. Door de huidige stand van de techniek is het niet langer nodig fotokopieën te maken, dus 
het vergaren van het ruwe informatiemateriaal kan in principe zeer snel gebeuren. Ik kan mij 
voorstellen dat u voorkeuren heeft over tijdstippen, of zelfs kalendervakken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joost Smits 
Inwoner van 110-Morgen 


