Aan het college van burgemeester en wethouders,
Gemeente Halderberge
Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch
Bosschenhoofd, 11 juni 2014

Betreft: raadsvragen ex art 38 RvO
Onderwerp: salarissen bestuurders in de zorg

Geacht college,
Uit onderzoek blijkt dat veel salarissen in de publieke sector nog steeds hoger zijn
dan de balkenendenorm. Naar aanleiding van berichtgeving in het Dagblad De
Limburger kwam gisteren naar buiten dat dit ook de praktijk is bij de Zorggroep in
Noord- en Midden-Limburg. Hierop heeft de wethouder van Venlo actie ondernomen.
Volgens deze wethouder heeft de Zorggroep, anders dan andere zorginstellingen,
zich niet gehouden aan de wet normering topinkomens die vorig jaar van kracht
werd.
De wethouder van Venlo heeft aangegeven dat het salaris van de bestuursvoorzitter
van de Zorggroep fors omlaag moet. Gebeurde dat niet, dan koopt Venlo volgend
jaar geen zorg meer in bij deze Zorggroep. Vrij snel na dit bericht heeft de
bestuursvoorzitter, met onmiddellijke ingang, een salariskorting van € 27.000
aanvaardt. Zijn salaris valt daarmee binnen de wettelijke normen. Daarmee voorkomt
hij dat Venlo geen zorg meer inkoopt bij de Zorggroep.
Uit een e-mailbericht van de voorzitter van de Wmo-raad blijkt (uit landelijk
onderzoek) dat er nog steeds een top 50 is op te stellen van topinkomens bij
zorginstellingen die tussen de € 500.000 en € 220.000 uit komen.
De voorzitter vraagt zich af of de samenwerkende gemeentes, alvorens verder te
onderhandelen over afname van zorg, niet eerst moeten nagaan of de beoogde
zorgaanbieders zich wel houden aan de wettelijke normen die er zijn voor de hoogte
van de salarissen.

Omdat ook onze fractie van mening is dat de salarissen van bestuurders bij
zorginstellingen binnen de wettelijke normen moeten blijven, vragen wij u als college:
1. Of er door het college van Halderberge en de samenwerkende gemeenten, bij het
inkopen van zorg, gekeken wordt of een zorginstelling zich houdt aan de wet
normering topinkomens?
2. Zo niet, bent u dat dan nu wel van plan?
3. Mocht blijken dat een zorginstelling zich niet houdt aan de norm voor
topinkomens, zou u dan ook dreigen met het niet afnemen van zorg als het salaris
niet terug wordt gebracht naar de wettelijke norm die hier voor staat?
Uw reactie zie ik graag spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Toos Verschuur-Geraets,
Fractievoorzitter Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) .
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