Provinciale Staten
Vragen van het statenlid dhr. Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van
orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 063.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake vertrekregeling CEO
DELTA NV
(ingekomen 7 maart 2016)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

De Statenfractie van de PARTIJ
1.
VOOR ZEELAND (PVZ) wil van uw
College vernemen of het inkomen c.q.
de vergoeding van de leden van de
Raad van Commissarissen van
DELTA (het orgaan dat besluiten
neemt over de hoogte van het
salaris van de CEO) op enigerlei wijze
gelieerd is aan de hoogte van het salaris van de CEO van DELTA?

Het beloningsbeleid Raad van Commissarissen DELTA N.V. is vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders
in 2005.
De vergoeding van de Raad van Commissarissen is niet gelieerd aan de hoogte van
het salaris van de CEO van DELTA.

2.

Tevens willen wij van uw College ver- 2.
nemen per welke datum GS, per welke
datum de portefeuillehouder en per
welke datum alle andere aandeelhouders op de hoogte waren van de inhoud van het contract dat met dhr.
Kamerbeek bij zijn aantreden is
overeengekomen en wie dat contract
destijds ondertekend hebben.

Per 16 januari 2014 is dhr. Kamerbeek
aangetreden. De statutaire bevoegdheden
inzake de inhoud van het arbeidscontract
met de CEO van DELTA liggen bij de Raad
van Commissarissen van DELTA.
De belangrijkste onderdelen van de inhoud
van het arbeidscontract van de CEO zijn
opgenomen in het openbare Jaarbericht
DELTA N.V. 2014. Daarbij is ook een specificatie van de bezoldiging van de CEO
opgenomen.
De portefeuillehouder en de overige aandeelhouders hebben dit Jaarbericht DELTA
N.V. 2014 op 11 mei 2015 ontvangen ter
vaststelling in de Algemene vergadering
van Aandeelhouders op 4 juni 2015. Op
19 mei 2015 is dit document in GS behandeld en naar uw Staten gezonden (kenmerk
15007181).
Het arbeidscontract van dhr. Kamerbeek is
een privaatrechtelijke overeenkomst tussen
dhr. Kamerbeek en DELTA. Omwille van
de vertrouwelijkheid is het niet mogelijk
om uitspraken te doen inzake de ondertekening.

3.

Is het naar de mening van uw College 3.
mogelijk voor DELTA om na het vertrek van dhr. Kamerbeek een adequaat gekwalificeerde nieuwe CEO
aan te trekken voor een salaris dat binnen de (WNT) Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semi-publieke sector (in de volksmond Balkenendenorm) valt en dit ook
zonder contractueel excessieve slarisverhogingen op termijn, prestatiebonussen, een lange termijn bonus en
een exorbitante vertrekregeling vast te
leggen?

In april 2016 zal de beleidsnota verbonden
partijen Provincie Zeeland ter vaststelling
naar uw Staten worden gezonden. Een onderdeel van deze beleidsnota vormt het beloningsbeleid voor bestuurders van verbonden partijen van de Provincie Zeeland.
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