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Landgraaf, 17 augustus 2017 
 

Onderwerp: kostenoverzicht herindelingsstrijd 
 
Geacht college, 
 
Op 7 juli jl. hebben Provinciale Staten met een ruime meerderheid ingestemd met het 
herindelingsadvies. De herindeling van Landgraaf en Heerlen is daarmee een stap dichterbij 
gekomen.  
 
Het college heeft evenwel besloten om de strijd tegen de naderende herindeling toch voort te 
zetten. Voor het voeren van deze strijd heeft het college € 500.000,- beschikbaar gesteld. 
Omdat uiteindelijk de inwoners van Landgraaf de rekening betalen voor de uitgaven van het 
college, baart de omvang van deze uitgaven ons zorgen. 
 
Deze zorgen leiden er toe dat nu op grond van artikel 41 Reglement van Orde van de Raad 
de navolgende schriftelijke vragen worden gesteld.  
 
Vraag 1 

a. Om inzicht te krijgen in alle kosten die direct of indirect van doen hebben met de 
herindelingsstrijd, vragen wij het college een geactualiseerd en gedetailleerd 
overzicht te verstrekken van alle vanaf 20 januari jl. tot datum beantwoording van 
deze brief, met die herindeling verband houdende kosten. Ongeacht of aan die 
kosten een offerte ten grondslag lag of niet en ongeacht of hiervoor een factuur werd 
ingediend. In het overzicht dienen alle kosten herkenbaar en herleidbaar te zijn 
opgenomen die direct of indirect gelieerd zijn aan de strijd tegen de herindeling.  
 

b. Indien en voor zover door, of namens het college vooraf een begroting werd 
opgesteld, dan wel een overzicht of indicatie werd gesteld van de kosten die met de 
herindelingsstrijd van doen konden hebben, wordt het college verzocht hiervan een 
kopie te verstrekken. 

 
c. Aan het college wordt verzocht kopieën te verstrekken van alle vanaf 20 januari jl. 

ingediende offertes van derden die vervolgens tot een opdracht door of namens het 
college in het kader van de herindelingsstrijd hebben geleid. 

 
d. Aan het college wordt verzocht een kopie te verstrekken van alle collegebesluiten, 

genomen vanaf 20 januari jl. en strekkende tot de inzet van adviseurs, bedrijven of 
instellingen dan wel strekkende tot accordering van gemaakte kosten ten behoeve 
van de herindelingsstrijd. 

 
e. Tevens wordt verzocht om kopieën van alle facturen (inclusief voor materialen etc.) 

vanaf 20 januari jl., die aan de kosten voor de herindelingsstrijd ten grondslag liggen. 
 
Vraag 2 

a. Kan het college bij elke individuele factuur aangeven wat het doel, de aard en de 
inhoud van de daarvoor geleverde werkzaamheden of diensten inhielden/inhouden. 
Concreet: welke activiteit of dienst is in welke periode voor dit geld uitgevoerd of 
geleverd? 

 



b. Voor zover dit niet reeds uit de factuur blijkt wordt het college verzocht per factuur 
aan te geven hoeveel (declarabele) uren respectievelijk welk uurtarief aan de factuur 
ten grondslag liggen. 

 
c. Voor zover in een factuur of betalingsopdracht geen BTW werd gehanteerd, kan het 

college dan aangeven waarom dat zo is?  
 
Vraag 3 

a. Aan het college wordt verzocht een afschrift te verstrekken van alle (interne) 
betalingsopdrachten vanaf 20 januari jl. tot het moment van beantwoording van deze 
brief, ongeacht of aan die betalingsopdracht een factuur ten grondslag lag, die tot 
betaling van kosten in het kader van de herindelingsstrijd hebben geleid dan wel nog 
gaan leiden. 

 
b. Het college wordt verzocht per betalingsopdracht aan te geven uit welk 

budget/begrotingspost de betaling werd of binnenkort wordt gedaan.  
 
Vraag 4 

a. Het college heeft diverse adviseurs en instellingen ingehuurd in de strijd tegen de 
voorgenomen herindeling. Het college wordt dan ook gevraagd om een afzonderlijk 
overzicht waarin vanaf 20 januari jl. alle in het kader van de herindelingsstrijd 
gemaakte kosten ten behoeve van extern advies en/of ondersteuning herkenbaar zijn 
opgenomen. 
 

b. Het college heeft diverse juridische procedures gevoerd. Aan het college wordt dan 
ook gevraagd om een afzonderlijk overzicht van alle in het kader van de 
herindelingsstrijd per juridische procedure gemaakte kosten, inclusief de kosten in 
verband met externe juridische ondersteuning.  

 
c. Welke van de in vraag 4b bedoelde kosten moeten worden toegerekend aan kosten 

in verband met de bij de rechtbank Maastricht tegen de provincie aanhangig 
gemaakte procedure, de bezwaarschriftenprocedure bij de provincie daaronder 
begrepen, inclusief alle externe kosten ter voorbereiding van die procedure? 

 
Vraag 5 

a. Hoeveel ambtelijke uren en overige ambtelijke kosten gingen gepaard met het voeren 
van de diverse juridische procedures? 

 
b. Hoeveel ambtelijke uren en overige ambtelijke kosten werden voor het overige vanaf 

20 januari jl. tot het moment van beantwoording van deze brief gemaakt in de door 
het college gevoerde herindelingsstrijd, onderveeld naar kosten van inzet van 
ambtenaren respectievelijk overige ambtelijke kosten.  

 
Vraag 6 

Het is bekend dat het college in het kader van de herindelingsstrijd allerlei 
communicatiemiddelen en instrumenten heeft ingezet. Daarbij wordt gedacht aan de 
door of (mede) namens het college geplaatste aanhangwagens met spandoeken, het 
organiseren van een protestmanifestatie bij het Streeperkruis op 6 juni jl., de vele 
advertenties en advertorials, een huis aan huis bezorgde brief en het laten drukken 
van raamposters. Het college wordt verzocht een afzonderlijk en gedetailleerd 
overzicht te verstrekken van alle hiermee verband houdende kosten (kosten 
communicatieadviseur, drukkosten, kosten verspreiding brieven en posters, overige 
kosten etc.).  
 

 



Vraag 7 
Het is bekend dat het college in de strijd tegen de herindeling subsidies heeft 
verstrekt aan derden. Hoeveel subsidie en aan wie heeft het college subsidie 
verstrekt? Graag een kopie van alle subsidiebeslissingen dan wel andere financiële 
verstrekkingen en de hieraan ten grondslag liggende (subsidie)aanvragen, 
collegevoorstellen en besluiten. 

 
Vraag 8  

a. Kan het college een indicatie geven van de nog verwachte kosten die verband 
houden met de door het college gevoerde herindelingsstrijd, tot en met 22 november 
a.s. Daarbij tevens een indicatie van de kosten van eventuele inschakeling van 
(externe) adviseurs, ambtelijke kosten dan wel kosten ureninzet ambtenaren, kosten 
communicatieadviseurs, advertentie- en andere communicatiekosten etc. Graag 
uitgesplitst per kostenpost.  

b. Indien het college beschikt over een (concept-) Plan van Aanpak (of iets dergelijks) 
ter voorbereiding op het aanstaande referendum, inclusief een kostenraming, 
ontvangen wij deze graag.  

 
Tot slot 
We zien de beantwoording van de vragen graag op korte termijn tegemoet. Wij gaan er 
daarbij van uit dat u per gestelde (sub)vraag een inhoudelijke en zo gedetailleerd mogelijke 
reactie verstrekt.  
 
Doet u dat niet en zou u volstaan met een generiek antwoord, dan moeten wij dat 
beschouwen als weigering om de gevraagde informatie te verstrekken (ook in het kader van 
de Wob). Wij gaan er echter van uit dat u adequaat en correct op de in het kader van artikel 
41 RvO gestelde vragen reageert en daarmee de raad in de gelegenheid stelt om haar 
toezichthoudende en controlerende taken uit te voeren. Maximale transparantie is daarbij 
vereist.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Lenie Haarbosch      Robin Reichrath 
Fractievoorzitter Fractie Haarbosch    Fractievoorzitter PvdA Landgraaf 
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Fractievoorzitter GroenLinks Landgraaf   Fractievoorzitter SP Landgraaf 
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Fractievoorzitter VVD Landgraaf 
 


