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Middelburg , 28 juni 2017

Geachte Leden,
In verband met mijn benoeming per 1 juli 2017 tot voorzitter van de Raad voor het openbaar
bestuur (Rob) , waarover ik u informeerde in mijn brief van 27 februari 2017, kenmerk 17002354,
heb ik in het Presidium van 26 juni jongstleden besproken dat ik het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties heb gevraagd mijn neveninkomsten te toetsen zodat deze voldoen
aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
Uit deze toets is gebleken dat ik de vergoeding horend bij het voorzitterschap van de Rob niet mag
ontvangen op grond van een anticumulatiebepaling in de Wet vergoedingen adviescolleges en
commissies.

In mijn brief van 27 februari informeerde ik u dat ik de vergoeding voor het voorzitterschap van de
Rob zal aanwenden voor de uit mijn nevenfuncties voortvloeiende kosten en dat ik de vergoeding
die ik ontvang voor mijn voorzitterschap van de Waarderingskamer, waarvoor de bovengenoemde
anticumulatiebepaling niet geldt, met ingang van 1 juli 2017 in de provinciekas laat storten.

Teneinde te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving heb ik evenwel besloten om de
vergoeding voor mijn voorzitterschap van de Rob in de provinciekas te laten storten. Met de
vergoeding voor mijn voorzitterschap van de Waarderingskamer betaal ik de uit mijn nevenfuncties
voortvloeiende kosten, zoals nu ook reeds het geval is.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

PROVINCIE ZEELAND
AFD. 3 C
AFD. TERMIJN

Drs. J. M.M. Polman,
Commissaris van de Koning in Zeeland
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