
 

 

 

 

MOTIE 

art. 36 RvO  

 

 

Voorstel nummer .. 

 

 

Onderwerp: Topinkomens Zeeuwse (semi) publieke sector 

 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 23 februari 2015 

 
 
De Raad, 
 
Overwegende dat, 
 

- er met de inwerkingtreding van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) sinds 1 januari regels zijn ingetreden om de salarissen van 
topfunctionarissen in de (semi)publieke sector te reguleren; 

 
- uit onderzoek blijkt dat ook in de Provincie Zeeland nog een groot aantal ‘grootverdieners’ 

rondloopt met salarissen boven de nieuwe normen en landelijk beleid hier dus niet wordt 
uitgevoerd; 

 
- het van belang is dat in ieder geval topfunctionarissen bij gemeenschappelijke regelingen waarin 

Middelburg participeert en organisaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft, 
wenselijke wijs gaan voldoen aan de nieuwe regels. 
 
 

 

Draagt het college op om: 

 
- de kaders van de WNT als belangrijk uitgangspunt te hanteren in het aangaan van nieuwe en 

onderhouden van bestaande relaties in de (semi)publieke sector in Zeeland;  

- in beeld te brengen waar organisaties en bestuurders niet voldoen en deze op te dragen plannen 
te maken om op zo kort mogelijk termijn alsnog aan de wetgeving te voldoen; 

- in beeld te brengen welke instrumenten de gemeente heeft om te voorkomen dat 
topfunctionarissen bij GR’en en gesubsidieerde organisaties ook in de toekomst niet voldoen aan 
de WNT en daarom regels op te stellen rondom de bezoldigingen bij deelname aan nieuwe 
samenwerkingsverbanden en/of subsidieverstrekkingen; 
 

- raden van toezicht  van organisaties aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om alert toe te 
zien op het bezoldigingsbeleid van hun bestuurders 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting: 

 
Op grond van de WNT mag vanaf 2015 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector 
maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Hoewel er voor bestaande contracten een overgangsrecht 
geldt, vindt de PvdA het in de huidige tijd niet verantwoord dat er nog jarenlang overbetaald wordt. Het 



college van B en W wordt opgedragen om actief aan de slag te gaan om alle topfunctionarissen binnen de 
(semi)publieke sector zo snel mogelijk binnen deze normen te krijgen. Een mogelijkheid daartoe zou het 
aanspreken van raden van toezicht van organisaties op hun verantwoordelijkheid kunnen zijn om alert toe 
te zien dat hun bestuurders voldoen aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen. 
 

Namens de fractie van de PvdA 

 

Jeroen Louws 

 


