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O n d e r w e r p : Salariëring directie HVC
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 30 mei 2016,
gehoord de beraadslagingen,
o v e r w e g e n d e dat
1. uit de jaarverslagen van de NV HVC blijkt dat in 2015 de loonkosten van de (enig)
statutair directeur € 262.000 bedroegen (excl. € 67.000 voor de auto van de
zaak);
2. sinds 1 januari 2013 de nieuwe WNT (Wet Normering Topinkomens) van kracht is;
3. topfunctionarissen van publieke instellingen en semipublieke organisaties niet
meer mogen verdienen dan de WNT-norm., te weten € 178.000 (in 2015) inclusief
vakantieuitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage en onkosten;
4. de Raad van Commissarissen van HVC heeft vastgesteld dat de WNT formeel niet
op HVC van toepassing is;
5. overheidsdeelnemingen in NV's (en BV's) door de wetgever buiten de WNT zijn
gehouden op grond van de overweging dat de overheid via de lijn van het
aandeelhouderschap het beloningsbeleid voldoende zal kunnen beïnvloeden;
6. het uiteindelijke besluit over de beloning van de directie niet bij de Raad van
Commissarissen van HVC ligt maar bij de aandeelhouders van HVC;
7. de minister van Economische zaken hierin een actieve opstelling verwacht van de
aandeelhouders.
van mening dat
1. het wenselijk is dat salarissen van topfunctionarissen van met de gemeente
verbonden partijen zich aan de WNT-norm houden;
2. de NV HVC kan worden beschouwd als semioverheidsbedrijf waar 46 gemeenten
en 6 waterschappen aandeelhouder van zijn dat huisvuil en slib verwerkt;
3. de aandeelhouders garant staan voor rente en aflossingen van aangegane
leningen van de NV HVC;
4. de directie nauwelijks risico loopt;
5. het daarom extra wenselijk is dat binnen HVC de WNT-norm van toepassing is,
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 WNT, zowel voor de statutaire als de titulaire directieleden,
en gaat over tot de orde van de d a g .
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