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Geachte voorzitter en leden, 

 

Het raadslid G. Elfrink van de SP heeft ons per brief, ingekomen 13 mei 2019, schriftelijk vragen gesteld 

op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Arnhem 

2018 met als titel ‘Aanvullende vragen hoge ambtenaar naar Saoedi-Arabië”. De brief met vragen is als 

bijlage bij deze brief gevoegd. 

 

Ter beantwoording van de vragen delen wij u het volgende mee.  

 

In samenspraak met de burgemeester heeft de gemeentesecretaris besloten in te gaan op de uitnodiging 

van het Global Government Forum om tijdens hun conferentie in Ryad te spreken over het onderwerp 

“Putting Citizens First”. De gemeentesecretaris is -als gevolg van eerdere deelname aan een conferentie 

over innovatie- bekend bij de organisatie. Rondom het thema “Putting Citizens First” werd gezocht naar 

een spreker vanuit het perspectief van een lokale overheid, hetgeen gezien onze Arnhemse wijkaanpak 

vanuit onze gemeentesecretaris kan worden geboden. De gemeentesecretaris en de burgemeester 

zagen deelname aan de conferentie als een goede mogelijkheid onze Arnhems aanpak "Van Wijken 

Weten" onder de aandacht te brengen van een gezelschap van topambtenaren uit onder andere Europa 

en Amerika. Op deze manier wordt relevante kennis gedeeld en worden contacten opgedaan en 

onderhouden. 

In de afweging is nadrukkelijk meegenomen dat de conferentie plaatsvond in Saoedi-Arabië. Het college 

deelt de mening van de indieners van de vragen, dat de situatie inzake mensen- en vrouwenrechten in 

Saoedi-Arabië zorgelijk is. Het college is het met de Nederlandse regering eens dat het in het Nederlands 

belang is de dialoog met Saoedi-Arabië te blijven voeren, zowel over zaken waar gedeelde belangen 

liggen, maar nadrukkelijk ook over onderwerpen waarover de meningen verschillen. Of daartoe naar het 

land toe moet worden gegaan vraagt een zorgvuldige afweging.  

 

Het gebeurt vaker - zoals hier - dat ambtenaren worden uitgenodigd om door middel van een lezing een 

bijdrage te leveren aan een congres. De gedragscode voor ambtenaren van de gemeente Arnhem 

beschrijft dat besluiten over deelname aan reizen door ambtenaren de toestemming behoeven van  de 
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leidinggevende van de betreffende ambtenaar. Deelname aan een dienstreis geschiedt niet op kosten 

van derden. Echter de situatie dat een ambtenaar een actieve bijdrage levert aan een congres, staat niet 

beschreven in de gedragscode. In de toelichting bij de gedragscode staat dat de ambtenaar voor die 

lezing namens de gemeente geen geldelijke beloning mag aanvaarden. Dat is in het onderhavige geval 

ook niet gebeurd.  

In de gedragscode wordt niet beschreven hoe om te gaan met de reis- en hotelkosten als een ambtenaar 

wordt gevraagd te spreken. Het is echter zeer gebruikelijk dat als ambtenaren vanuit hun deskundigheid 

worden gevraagd een bijdrage te leveren de congresorganisatie - zoals in dit geval - de reis en het hotel 

bekostigt. Naar aanleiding van de bijdrage aan het congres heeft het college besloten dat de 

gedragscode voor ambtenaren ten aanzien van dit punt meer duidelijkheid moet geven. 

 

Voor de gemeentesecretaris is de “Instructie gemeentesecretaris” (2018) van het college van toepassing. 

Daarin staat dat de secretaris in gevallen waarin de instructie niet voorziet overleg voert met “de 

burgemeester dan wel het college”. De gemeentesecretaris heeft in overleg met de burgemeester 

besloten op het verzoek van Global Government Forum in te gaan. Het was voor het eerst dat de 

gemeentesecretaris tijdens zijn dienstverband van de gemeente Arnhem op een dergelijk verzoek is 

ingegaan. De deelname aan een eerder congres van Global Government Forum in Londen is door de 

gemeente betaald.  

De gemaakte reis- en hotelkosten zijn betaald door het Global Government Forum. Wij hebben geen 

inzicht in deze kosten. De gemeentesecretaris heeft geen beloning voor zijn inzet ontvangen. De overige 

verblijfskosten heeft de gemeentesecretaris voor eigen rekening genomen.  

 

Tijdens de lezing is gebruik gemaakt van een reeds bestaande animatie over Van Wijken Weten. De 

voice over is vertaald in het engels, gedaan voor deze conferentie, maar daardoor is deze in de toekomst 

voor meer internationale gezelschappen te gebruiken. De kosten van het vertalen bedragen €1540,- ex 

BTW. De kosten van het vertalen van de spreektekst bedroegen €200,- ex BTW. Deze kosten komen 

voor rekening van de gemeente.  

 

 

  

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

de plv. secretaris,      de burgemeester, 

 

 

 

 

cc: Raadsleden en fractievolgers  



  

 
 

 
Datum: 14 mei 2019 
Zaaknummer:366410 

Pagina: 3 

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem 
Telefoon 0900 - 1809 (lokaal tarief) • Fax 026 - 3774830 • gemeente@arnhem.nl 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Bijlage: 

- Brief met vraag ex art. 44 RvO 

- gedragscode gemeente Arnhem 

- toelichting gedragscode gemeente Arnhem 


