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Verzenddatum 

Geachte heerlmevrouw, 

Naar aanleiding van de ingekomen aanvragen om subsidie voor het subsidiejaar 2012 
informeren wij u over het volgende. 

Op grond van de Algemene subsidieverordening 201 1 (Asv) kan een subsidie geweigerd 
worden indien binnen de organisatie van de aanvrager iemand een hogere beloning krijgt 
dan het maximum dat is opgenomen in de CAO of in de branchecode. In ieder geval wordt 
de subsidie geweigerd indien de beloning het maximum van de hoogst mogelijke inschaling 
van medewerkers in gemeentelijke dienst, i.c. f: 125.000,-, overschrijdt. 

Het college kan wegens bijzondere omstandigheden vrijstelling verlenen voor een of meer 
met name genoemde functies. Binnen de gemeente worden een aantal instellingen 
gesubsidieerd die vallen onder landelijke of regionale instellingen. Bij deze instellingen 
komen de salarissen van de regionale of landelijke directielRaad van Bestuur boven onze 
norm uit. Hiervan is sprake bij Dunarnare, Stichting Ons Tweede Thuis, Osira Amstelring, 
GGD (VRK) en GGZ InGeest. De subsidie wordt verstrekt aan de lokale afdelingen, ten 
behoeve van bijvoorbeeld Kunstmenu en het project "gezonde schoolkantine" van de GGD. 

Bij het opstellen van de gemeentelijke norm van € 125.000,-- hebben wij ons onvoldoende 
rekenschap gegeven van het feit dat we ook subsidies verstrekken aan bovenlokaal 
opererende instellingen. 

FSC 
www isc oio 

Papici ven 
"cr.iiilw<i"rdc 

licikoinsl 

FSC* Cl04336 
. .. --- 1 



ons kenmerk 12.0443268 
Volgvel 2 

Naast de gemeentelijke norm is er ook een landelijke salarisnorm'. Op dit moment is het 
wetsvoorstel "normering bezoldiging topfunctionarissen voor publieke en semipublieke 
instellingen" (WNT) in voorbereiding. De uitkomst hiervan zullen wij in onze nadere eisen bij 
de Asv meenemen. 

Voor het jaar 2012 zullen wij voor de instellingen, waarbij salarissen boven onze norm uit 
komen, eenmalig de ontheffingsmogelijkheid uit de Asv toepassen. Instellingen zullen in de 
subsidiebeschikking voor 2012 worden geïnformeerd over bovenstaande. Tevens zullen wij 
de instellingen nader informeren over de manier waarop we in de toekomst de salarisnormen 
zullen hanteren. Hierover zullen wij u nader informeren. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wet 

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (Wopt, voorheen Balkenendenorm). 

Deze norm is van toepassing voor publieke instellingen en semipublieke instellingen. Ook is op dit moment de wet 

"Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector" (WNT) in voorbereiding. 


