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Geachte heer, mevrouw. 

Op 14 juli 2014 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld 
over de topinkomens van bestuurders van zorginstellingen. De vragen van 
Gemeentebelangen luidden als volgt(cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd: 

1. Deelt u onze mening dat deze hoge salarissen niet uit te leggen zijn in relatie 
tot de bezuinigingen in de zorg? 

De hoge salarissen zijn inderdaad lastig uit te leggen in relatie tot de 
bezuinigingen in de zorg. Ook vanuit de Rijksoverheid is dat signaal al 
afgegeven met de invoering van Wet Normering Topinkomens. 

2. Bent u voornemens om binnen de juridische regelgeving geen contracten meer 
af te sluiten met zorginstellingen die niet voldoen aan de Wet Normering 
Topinkomens? 

We zullen de betreffende bestuurders houden aan de wetgeving op dit terrein. 
Onze prioriteit ligt echter bij het voor onze inwoners waarborgen van de 
continuïteit van een kwalitatief goede ondersteuningen zorg, tegen de juiste 
prijs. Tegen die achtergrond zien we het niet meer afsluiten van contracten als 
een laatste stap. 

3. Heeft de gemeente Hoogeveen contracten lopen met zorginstellingen waar 
bestuurders meer verdienen dan een jaarsalaris genoemd in de Wet Normering 
Topinkomens? 

De Wet Normering Topinkomens kent een beloningsmaximum van € 230.474, -
inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Er is een overgangsregeling tot medio 
2020. In de gepubliceerde lijst van het Dagblad van het Noorden bevindt zich 
één door ons gecontracteerde zorginstelling waarvan de bestuurder nu meer 
verdient. Deze bestuurder heeft aangekondigd 10 procent van zijn salaris in te 
leveren om versneld te voldoen aan de nieuwe norm. 
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4. Als dit ZO is bent u dan voornemens om in gesprek te gaan met desbetreffende 
bestuurders met als doel om hen te bewegen te voldoen aan de Wet 
Normering Topinkomens? 

Nu de bestuurder zelf maatregelen heeft genomen is dit niet aan de orde. 

5. Wilt u erop aandringen in de Gemeenschappelijke Regelingen waar 
aanbestedingen worden uitgevoerd dat aan de Wet Normering Topinkomens 
moet worden voldaan? 

Het gaat hier om een wettelijke maatregel. Aandringen lijkt ons dan niet 
noodzakelijk. Wel zullen we de aanbestedingen toetsen aan de Wet 
Normering Topinkomens. 

6. Wilt u daar waar het om juridische redenen niet mogelijk is, om te kijken vanuit 
mogelijkheden en kansen om zoveel mogelijk overschrijding van de Wet 
Normering Topinkomens te beperken? 

De Staat heeft naar onze opvatting al voldoende sancties ingebouwd om 
bestuurders te bewegen te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. Zo 
moet het teveel betaalde bedrag worden terugbetaald aan de instelling. En in 
geval dat niet gebeurt kan de Staat zelf ingrijpen door het teveel betaalde 
terug te vorderen bij de betreffende bestuurders. Al dan niet met behulp van 
dwangsommen. 
Daarnaast ligt er een wetsvoorstel om het maximale inkomen in de(semi) 
publieke sector te verlagen van 130% naar 100% van een ministersalaris, € 
169.425,-. 

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet 
gemeester en w^^tffouders. 

Loohuis 
jrgemeester 




