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DATUM 20-12-2013 

AAN Statencommissie BEM 

VAN Gedeputeerde Remco van Lunteren 

DOORKIESNUMMER 0302583647 

ONDERWERP 
Reactie op een vraag n.a.v. memo Normering bezoldiging topfunctionarissen 
subsidierelaties d.d. 21 november 2013 

 

Geachte commissieleden, 
 
Naar aanleiding van het u toegestuurde memo over de normering bezoldiging topfunctionarissen subsidierelaties 
is door de fractie van de SP in de vergadering van de commissie Bestuur, Europa en Middelen van 25 november 
2013 gevraagd welke gesubsidieerde instellingen salarisbetalingen of ontslagvergoedingen hebben verricht die 
boven de norm uitgaan van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (Wnt), die met ingang van 2013 van 
kracht geworden. 
 
Uit het door de Provincie Utrecht verrichte onderzoek is gebleken dat bedoelde betalingen zich bij 2 
jeugdzorginstellingen hebben voorgedaan.  
Voor de instellingen op het gebied van de jeugdzorg, meer specifiek van de instellingen voor jeugd- en 
opvoedhulp die vanuit de doeluitkering Jeugdzorg door de provincie worden gefinancierd, geldt een eigen 
verantwoordingsmethodiek. Zij leveren gegevens volgens een vast format (het Jaardocument), dat is opgesteld 
met de sector, het Rijk en andere belanghebbenden. Informatie is opgenomen op de website van VWS 
(https://www.jaarverslagenzorg.nl/jeugdenopvoedhulp/). De documenten zijn voor iedereen te raadplegen en/of te 
downloaden via een andere website van VWS(http://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx). Onderdeel van 
dat jaardocument is ook de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders (sub C6 t/m C8).   
 
Er is in 2012 bij een instelling een bestuurder vertrokken, die daarbij een ontslagvergoeding heeft gekregen. Het 
betrof een bestuurder van de Stichting Timon. Zijn aanvullende vergoeding bedroeg ca. € 155.000, wat neerkomt 
op een totale vergoeding over 2012 van € 321.255. Deze gegevens zijn terug te vinden in hun gepubliceerde 
jaarrekening. Ook is in 2012 aan de beide bestuurders van de instelling door de RvT een bonus uitgekeerd van € 
2.500 bruto.  
 
Er is in 2011 bij een instelling een bestuurder vertrokken, die daarbij een ontslagvergoeding heeft gekregen. Het 
betrof een bestuurder van de Stichting LSG-Rentray. Dit is verantwoord in de jaarrekening over 2011. Zijn 
aanvullende vergoeding bedroeg ca. € 157.000, wat neerkomt op een totale vergoeding over 2012 van € 324.276.  
 
Ten aanzien van het eerstgenoemde geval merk ik nogmaals op dat de provincie hier ontevreden over was, maar  
geen mogelijkheid zag hier tegen op te treden. De provincie Utrecht is slechts één van de financiers. Voorts geldt 
dat deze zaken aan de orde waren vóór de inwerkingtreding van de huidige wettelijke regeling. De wettelijke 
regeling die van kracht was voor de huidige wet, de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 
topinkomens (WOPM), bood geen mogelijkheden om op te treden.  
Ten aanzien van het tweede geval merk ik op dat omdat het een bestuurder van een moederconcern betrof en 
niet de bestuurder van de rechtspersoon die wordt gesubsidieerd, hier geen gevolg aan is verbonden door de 
provincie Utrecht. Ook deze zaak was aan de orde vóór de inwerkingtreding van de huidige wettelijke regeling.  
 
Ik hoop uw commissie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
 
R. van Lunteren,  

Portefeuillehouder financiën 

 

 


