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MOTIE
De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 31 maart
overwegende dat:

J;

'3 -z^/,

-

het doelmatig en verantwoord besteden van publieke middelen noodzakelijk is;

-

een maatschappelijk acceptabel beloningsbeleid daar deel van uitmaakt;

-

instellingen in de (semi) publieke sector verplicht zijn inkomens te melden die boven
de Wopt-norm (wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens) uitstijgen;

-

uit de rapportage van de Wopt blijkt dat er in de regio Bergen op Zoom organisaties
zijn waar bestuurders de Wopt norm overschrijden;

-

het college heeft aangegeven bij beantwoording van de brief nr: U11-001397 over dit
onderwerp niet bereid te zijn zich hier actief voor in te spannen;

-

de (lokale) overheid niet gaat over hoge inkomens in het algemeen, maar wel een
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot topinkomens in de
(semi-) publieke sector;

-

de gemeente de mogelijkheid heeft om met het instrument subsidieverordening
overschrijdingen van de Wopt-norm aan te pakken (de gemeente Den Haag heeft
haar subsidieverordeningen aangepast);

draagt het college op om:
-

aan de gemeenteraad een wijziging voor te leggen van de Algemene
Subsidieverordening Bergen op Zoom, waarin voor de volgende uitgangspunten een
regeling wordt getroffen:
o De subsidieontvanger, waarop artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit
publieke middelen gefinancierde topinkomens van toepassing is, is verplicht
om de inkomensgrens zoals bedoeld in het eerste lid van dat artikel als
bezoldigingsmaximum in acht te nemen. Indien voor een sector een hoger
bezoldigingsmaximum is afgesproken tussen de sector en de minister, dan
geldt dit maximum.
o Indien de subsidieontvanger de in het vorige lid bedoelde verplichting niet
nakomt, kan het in de verleningsbeschikking genoemde subsidiebedrag bij de
subsidievaststelling worden verminderd. De vermindering is gelijk aan het
bedrag van de overschrijding van de geldende inkomensgrens in het
kalenderjaar waarop de verleningsbeschikking betrekking heeft.
o te onderzoeken in hoeverre er een soortgelijke regeling mogelijk is voor:
verbonden partijen, stichtingen, gemeenschappelijke regelingen en overheid
gedomineerde NV's waarin de gemeente participeert of een financiele
samenwerking mee is aangegaan of mogelijk aan zal gaan.
de orde van de dag.
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