Raadsvergadering: 24 mei 2016
Besluit: INGETROKKEN
Voor de vergadering nog ingetrokken

Motie 1
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Volgnummer
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Registratienummer

09 mei 2016
14
INGETROKKEN
E201616411

Onderwerp: salariëring topfunctionarissen HVC
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 24 mei 2016
behandelend agendapunt 14 met als onderwerp motie vreemd aan de orde van de dag –
Motie 2015-05-24 1; SP PvdA salariëring HVC
Constaterende dat:


Uit het jaarverslag van 2014 van de NV HVC blijkt dat de beloning van de (enig) statutair
directeur als volgt is opgebouwd;
Salaris
WG bijdrage pensioen
Bezoldiging totaal
WG bijdrage sociale lasten
Heffing Wet LB
Totaal loonkosten
Prijs auto vd zaak



2014
195 K€
49 K€
244 K€
14 K€
7 K€
265 K€
67 K€

2013
193 K€
63 K€
256 K€
14 K€
7 K€
277 K€
67 K€

Sinds 1 januari 2013 de nieuwe wet WNT (Wet Normering Topinkomens) van kracht is.
Topfunctionarissen niet meer mogen verdienen dan de WNT-norm. De wet WNT geldt voor
bestuurders van publieke instellingen en semipublieke organisaties. De norm in 2014 €
193.000 bedroeg en in 2015 € 178.000. Dit is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering,
pensioenbijdrage en onkosten.

Overwegende dat:









De NV HVC kan worden beschouwd als semioverheidsbedrijf waar 46 gemeenten en 6
waterschappen aandeelhouder van zijn dat huisvuil en slib verwerkt.
De directie nauwelijks risico loopt.
Er is geen sprake van is staatsdeelneming zoals in het jaarverslag van 2015 wordt
gememoreerd, maar het hier gewoon een overheids NV betreft met een publieke taak;
Aandeelhouders garant staan voor rente en aflossingen van aangegane leningen.
Het wenselijk is dat salarissen van topfunctionarissen van met het de gemeente verbonden
partijen zich aan de wet WNT dienen te houden.
De Raad van Commissarissen van HVC heeft vastgesteld dat de WNT formeel niet op HVC
van toepassing is en dat de met de directie gemaakte beloningsafspraken gebaseerd zijn op
het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid.
Echter het uiteindelijke besluit niet bij de Raad van Commissarissen van HVC ligt maar bij de
aandeelhouders van HVC.

Verzoekt het College:



Op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van HVC met grote klem aan te dringen bij
de Raad van Commissarissen het salaris van de directie van de NV HVC aan te passen
conform de wet WNT, zowel voor de statutaire als de titulaire directieleden.
De raad een overzicht te verstreken van het aantal werknemers in de gemeenschappelijke
regelingen waaraan de Gemeente Heerhugowaard deelneemt met een salariëring boven de
WNT norm.

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie SP

Fractie PvdA

Ane Duijff

Stefan Brau

