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U/obv€Éoek uitkeíng wachtgelden aaí oud-b€sturdeÉ

Gem€€nt€*cr.tà.i3

DORDRECHÍ

loTa-7704145
E ij,de.lrjzer@dordrecht'íl

Geachte heer

oD 15 aoíl 20I3 hebben wil uw brref ontvàngen' b'j de gemeente DordreLht

;íj;";;;;;;;.za'ekzaarnumr.er ee3410'!aàr aanrerdrno van uw

fuooi"..o"t ru"gu-un ,vrj dls vo'gt op uw v-èqen

ju,ïiiiïr"rioau zooo tot en met heden; welke oud-bestuurders ontvangen

wachtgeld?"

í,Xïïl!lí;*" ** r"sevens uitkerrnq \À'a'htselden aan oud bestuurders vanaf

;""i ;;;il, "-t"; "; 
er voor drt soot r nanciére sesevens een

bewaatermijn qeldt vàn / laàr'
Blï"ï,àï"'Ï*là,ï, *'j rà;porte-en b-estriJkt der'la ve de perrode vanar 1

januan 2006 tot en met 31 maart 2urr'

Het betreít de volgende oud_oestuurders:

lliJ"'ï1""1', ,"ï.1, Loos; G E I'4 BosdÍes7r l' Bul; G' vèldr"urrren: c sas;

;.;:;,ï;; i-;;^;- a baYrak; IH Laqeldrjk; Iw sptet;AÍ (àrsreee

2- Víaaa:Í"iiílíi*a ..0*" oe Dct-erjende oud-oestuurders oe- laar pcr oe soon

ontvangen?"

2006
€ 57.025 D ien Veen

€ 65.915 l. van der Loos

€ 14.350 G.E M. Bosdriesz



7 mei 2013

€ 19.890 r. Bijr
C 50.115 G. Veldhuijzen
€ 51.980 C. Sas
C 51.980 B.A. vàn der Zwaan

20ÍJ7
€ 63,195 D. ten Veen
€ 68.980 J, van der Loos
€ 2a.650 G. Veldh'riizen
€ 15.905 C, Sas
€ 72.095 B.A. van der zwaan
€ 49.515 N. Albayrak

2008
C 61.735 D. ten Veen
€ 70.705 J. van der Loos
€ 37.705 G. Veldhuijzen
€ 70,705 B.A. van der Zwaan
€ 62.455 N. Albàyrak

2009
€ 53.695 D. ten Veen
C 72.954 L van der Loos
C 18.273 G. veldhutzen

2010
e 65.530 D. ten Veen
€ 74.630 l. van der Loos
€ 41,182 l.H. Lagendijk
€ 55,658 l.W. Spiqt
e 38.702 A.Ï. Kamsteeg

2011
€ 30.494 D. ten Veen
€ 74.796 J. van der Loos
€ 49.257 J.H. Lagcndijk
€ 75.302 J.w. spiqt
€ 14.365 a,T. Kamsteeg

20L2
€ 75.505 J. van der Loos
€ 36.302 l.H. Laqendijk
€ 72.262 J.w. Soiqt
€ 4.871 A.T. Kamst€eq

t/m maart 2013
€ 18.913 J. van der Loos



l(.nmerk z.àknumner993410
Datum 7 mer 20!3

e 15.269 l.H. Lagendijk
€ 6.014 J.W.5pi9t
€ 2.356 A.Í. Kamsteeg

3- vmagl
"Ontvangen oud-raadsleden ook wàchtgeld?"

Oua-raadsleden onEVangei geen wàchtgeld.

"Zo ja, wie Trln dàt en hoeveel neoben lll peÍ laar pe' persoon in periode vàn

2O0O tot en met heden ontvangen,"

Niet van toepassing (zie antwoord bij vraag 3).

Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders,

,..'/.
-:1:1--l;. -- -,. / ,' ,' - - ,
I : !- .( (': i- t- '-

M,lq, van der Kraan
Gemeentesecretaris

als u het n et eens bent met dil be§lult, kunt u binnen zes wek€n na

dagtekening vèn deze brief schriftelijk bezwàar maken. U dient uw

bezwaarschriÍt te richten aan:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus I
3300 AA Dordrecht
Op grond van àrtikel 6:5 van de Algemenc wet bestuursrecht moet het
bezwaarschrift onderlekend zijn, VerdeÍ moet het tenmihste bevatten: uw naam

èn adres, de datum, de omschriiving van het besluit waartegen u bezwaar

maakt en de reden van uw bezwàar.

Een bezwaarschrift schorsi niet de werking van het beslujt waartegen het is
gericht, lenzil wettelijk anders rs bepaald. Een verzoek tot schorslng van het

bestreden bcsluit kunt Lr indienen bij:
De president van de rechtbànk te Dordrecht
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht


