
 

 

 
Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

Aanpassen wetten en regels laakbaar handelen en zwijgplicht 

 
De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van 17 april 2018 
 
 
Overwegende dat: 

- de raad van gemeente Oosterhout eind februari jl. unaniem een motie heeft 
aangenomen, waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen om de wet(ten) en regels 
die riante vergoedingen na aantoonbaar laakbaar gedrag mogelijk maken, aan te 
passen, alsmede de wet(ten) en regels die in bepaalde situaties een zwijgplicht 
opleggen zodanig aan te passen dat gemeenteraden in bijzondere situaties zelf 
kunnen besluiten om deze zwijgplicht op te heffen; 

- de VNG door de gemeente Oosterhout verzocht is zich in te zetten om de beschreven 
doeleinden bij de Tweede Kamer te bereiken; 

- de griffie van de gemeente Oosterhout de motie heeft verzonden aan alle 
gemeenteraden in Nederland, waaronder gemeente Boxtel met het verzoek zich bij 
deze oproep aan te sluiten; 

- de gemeenteraad Boxtel integriteit hoog in het vaandel heeft staan; 
- de gemeenteraad Boxtel laakbaar gedrag ten zeerste afkeurt; 
- de gemeenteraad het ongehoord vindt dat burgers ook bij laakbaar gedrag van 

bestuurders voor de kosten op moeten draaien. 
 

 
Besluit: 

De gemeenteraad van Boxtel roept het college op haar verantwoordelijkheid te 
nemen en zich aan te sluiten bij de oproep van de gemeente Oosterhout, 
waarmee zij zich dus uitspreken voor een aanpassing van de wetten en regels 
die riante vergoedingen na aantoonbaar laakbaar gedrag mogelijk maken en dat 
gemeenteraden in bijzondere situaties zelf kunnen besluiten om zwijgplicht op 
te heffen. Tevens roept de gemeenteraad het college op dit besluit actief 
kenbaar te maken bij de VNG en dit onderwerp in te brengen op het VNG-
Jaarcongres 2018 op 26 en 27 juni in Maastricht.  
 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Boxtel, 17april 2018 

 
Fractie BALANS: 
Mariëlle van Alphen 
Rianne van Esch 
Gerlof Roubos 
Kim van de Sande 
Wim van der Zanden 
 


