Aan het college van burgemeester en wethouders,
Gemeente Halderberge
Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch
Bosschenhoofd, 24 oktober 2014

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

Geacht college,
Toen ik gisteren BN DeStem opensloeg viel mijn oog op het artikel met als kop
“Roosendaal niet in zee met ‘dure’ instellingen”. In dit artikel geeft de wethouder, van
Roosendaal aan dat de gemeente ten aanzien van de Wmo-contracten dezelfde
richtlijn gaat hanteren als voor de instanties in de jeugdzorg. Er worden dus geen
contracten afgesloten met instellingen in de WMO waar leidinggevenden
topinkomens verdienen.
Zijn achterliggende gedachte is dat de euro’s zoveel mogelijk moeten worden
besteed aan ‘handen aan het bed’ en niet aan dure bestuurders. De heer Polderman
stelt dat de aanbieders van zorg in de WMO moeten voldoen aan de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen. In Roosendaal heeft dat tot gevolg gehad dat een en
ander is vastgelegd in het financieel besluit WMO 2015, waarin ook de andere
kwaliteitseisen ten aanzien van zorgaanbieders zijn vastgelegd..
En dan nu uw beantwoording op onze vragen over de ‘salarissen in de zorg’
(verzonden 17 oktober). De boodschap uit deze brief is dat alle instellingen zijn
gehouden aan bovengenoemde wet en omdat de gemeente deze wet niet uit voert er
geen sanctioneringsmaatregelen mogelijk zijn. Zodoende blijft er niets anders over
dan een moreel appel te doen op de zorgverleners, aldus dit schrijven.

Omdat Halderberge, met betrekking tot de WMO en de Jeugdzorg, in regionaal
verband samenwerkt met o.a. Roosendaal en Progressief Halderberge graag verder
wil gaan dan enkel een moreel appel, vragen wij uw college:
1. heeft de gemeente Halderberge met betrekking tot de Wmo-contracten iets
dergelijks ook vastgelegd in het financieel besluit WMO2015?
2. heeft Halderberge dezelfde richtlijn gehanteerd voor de instanties in de
jeugdzorg als Roosendaal?
3. zo niet, waarom heeft u in het financieel besluit niet dezelfde lijn gehanteerd als
uw partner in het samenwerkingsverband en
4. bent u van plan om dit in de toekomst alsnog te gaan doen?
Uw reactie zien wij graag, op zeer korte termijn, tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Toos Verschuur-Geraets,
Fractievoorzitter Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) .

c.c. BN DeStem, Halderbergse Bode

