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Verzenddatum 

2 3 JAN. 2013 

Op 3 januari 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over salarissen 

bij gesubsidieerde instellingen. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 

Staat het college nog steeds achter het principe dat het salaris van een bestuurder van een 

instelling die subsidie ontvangt van de gemeente niet hoger mag zijn dan die van de 
bestbetaalde gemeenteambtenaar? 

Antwoord: ja. Het college heeft dit met de Algemene Subsidie Verordening (ASV) aan uw 

raad voorgelegd. 

Vraag 2: 

Bent u het met Forza! eens dat het maatschappelijk gezien onverantwoord is dat 

bestuurders van gesubsidieerde instellingen meer verdienen dan de bestbetaalde 

gemeenteambtenaar? 

Antwoord: ja. Zie het antwoord op vraag 1. 
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Vraag 3: 
a) Kunt u aangeven waaruit blijkt dat het staken van een subsidie een stevig conflict 

oplevert met andere gemeenten? 
b) Welke gemeenten zijn dat en bij welke organisaties speelt dit? 

Antwoord: 
a) de fractie van Forza! stelt deze vraag naar aanleiding van het artikel d.d. 2 januari jl. in 

het Haarlems Dagblad. Wij herkennen ons niet in de teneur van dit artikel. 

Wij verlenen een aantal subsidies aan instellingen, waarbij de salarissen boven onze 
norm liggen. Enerzijds betreft dit activiteiten waarvan wij vinden dat deze noodzakelijk zijn 

en waarvoor op korte termijn geen alternatief gevonden kan worden. Anderzijds vereist 

behoorlijk bestuur dat wij tijdig aangeven dat subsidies geweigerd worden om juridische 

geschillen te voorkomen. Wij hebben gebruik gemaakt van artikel 13 lid 2 sub e van de 

ASV om voor 2013 tijdelijk ontheffing te verlenen van de salarisnorm. 

b) Niet van toepassing. 

Vraag 4: 
Bent u bereid om met andere gemeenten om de tafel te gaan zitten om salarisafspraken te 
maken voor bestuurders van gesubsidieerde instellingen? 

Antwoord: ja. De betreffende gemeenten worden door ons schriftelijk benaderd. 

Vraag 5: 
Waaruit blijkt dat instellingen hun werk in onze gemeenten gaan staken als de gemeente bij 

haar salariseis blijft? 

Antwoord: hierover hebben wij geen informatie ontvangen. Wij redeneren andersom, 

namelijk dat wij geen subsidies zullen verlenen aan instellingen die salarissen boven onze 

salarisnorm hanteren. 

Vraag 6: 
Kunt u aangeven welke instellingen dit aan u hebben laten blijken en op welke wijze? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 5. 

Vraag 7: 
Bent u het met Forza! Eens dat het regelrechte chantage is om toe te geven aan de 
salariseisen van bestuurders van gesubsidieerde instellingen, waar u een uitzondering voor 
wilt maken, en de door hen gedreigde stopzetting van taken als u volhardt in deze eis? 

Antwoord: nee. Wij baseren onze uitgangspunten voor subsidieverlening op wet- en 

regelgeving, waaronder de door uw raad vastgestelde ASV. Zie ook het antwoord op vraag 

5. 
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Vraag 8: 

Bent u het met Forza! eens dat u "ballen" moet tonen en geenszins moet toegeven aan 

grillige en inhalige bestuurders van instellingen die een maatschappelijke taak hebben? 

Antwoord: nee, in bestuurlijk-juridische context toont men geen ballen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, de 'bi:Jrpemeester, 
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