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Overwegingen en advies

Aanleiding
In maart 2022 loopt de huidige opclassificatie van de gemeente Sluis af. In de 
raadsvergadering van 23 december 2021 heeft de raad, met de stem tegen van het SP-
raadslid, ingestemd met een voorstel van het college van b&w, GS te verzoeken tot 
verlenging van opclassificatie. 

Gemeenten zijn voor de bezoldiging van gemeentebestuurders (burgemeester, wethouders 
en raadsleden) ingedeeld in bezoldigingsklassen naar inwonertal. Daarbij geldt als 
uitgangspunt dat de bestuurlijke zwaarte van gemeenten behorend tot de dezelfde 
inwonersklasse ongeveer gelijk is. De bedragen per klasse worden landelijk vastgesteld in het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  .  
 
Op grond van artikel 3.4 van het Rechtspositiebesluit kan een gemeente door GS in een 
andere klasse worden geplaatst dan die waartoe zij ingevolge artikel 3.2 krachtens haar 
inwonertal hoort. Dit wordt opclassificatie genoemd. Deze opclassificatie is een 
beleidsinstrument om de bezoldiging van (politieke) ambtsdragers in afzonderlijke gemeenten 
te kunnen verhogen. Om voor opclassificatie in aanmerking te komen, moet duidelijk worden 
aangetoond dat de bestuurslast voor de politieke ambtsdragers in uitzonderlijke mate 
uitsteekt boven de gebruikelijke bestuurslast in andere gemeenten in de betreffende 
inwonersklasse. Ingeval van opclassificatie blijven de kosten van de bezoldiging, inclusief de 
verhoging, voor rekening van de gemeente.
 
Voor de bezoldiging van raadsleden, wethouders en burgemeester zijn de volgende 
inwonersklassen te onderscheiden.
 

Gemeenteklasse Aantal inwoners
1 t/m 8.000
2       8.001 –  14.000
3     14.001 –  24.000
4     24.001 –  40.000
5     40.001 –  60.000
6     60.001 – 100.000
7   100.001 – 150.000
8   150.001 – 375.000
9    375.001 en meer

 
De vergoeding raadsleden is in de inwonersklassen 1 t/m 4 even hoog zodat een 
opclassificatie binnen die klassen enkel gevolgen heeft voor de bezoldiging van de 
wethouders en de burgemeester. 
  
Met het oog op de rechtszekerheid is het onwenselijk dat de bezoldiging van een 
burgemeester van een opgeclassificeerde gemeente tijdens zijn of haar benoemingstermijn 
terugvalt naar het reguliere niveau wanneer de opclassificatie wordt geëindigd. Hiervoor is in 
artikel 3.2.1 lid 6 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers bepaald dat 
de afloop van het tijdvak de opclassificatie niet van invloed is op de bezoldiging van de op de 
laatste dag van dat tijdvak in functie zijnde burgemeester zolang hij niet is herbenoemd.
De benoemingstermijn van de huidige burgemeester loopt tot 6 oktober 2023.
 

Voorgeschiedenis
De gemeente Sluis is per 1 januari 2012 voor de tweede achtereenvolgende maal beneden 
de grens van 24.000 gedaald en ging daarmee over van de klasse 4 naar de klasse 3.
De gemeente is met ingang van 1 januari 2012 en met twee verleningsbesluiten tot en met 
het eind van de raadsperiode 2018 – 2022 opgeclassificeerd van klasse 3 naar klasse 4.
Dit betekent dat leden van het college een salaris ontvangen overeenkomstig gemeenten die 
tussen de 24.001 – 40.000 inwoners hebben. De vigerende opclassificatie loopt af bij het 
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aftreden aan het einde van de raadsperiode 2018-2022. De gemeente Sluis telde per 1-1-
2021 23.166 inwoners.
GS hebben bij het laatste besluit in 2018 tot opclassificatie de volgende passage in de brief 
aan Sluis opgenomen:
‘Wij willen hierbij benadrukken dat met dit besluit geen precedent wordt geschapen voor een 
eventueel (vervolg)verzoek tot opclassificatie voor een tijdvak ná het tijdvak 2018-2022. Om 
te voorkomen dat de opclassificatie een structureel karakter krijgt willen wij graag met u het 
gesprek aangaan om samen de mogelijkheden te verkennen hoe in de toekomst de 
‘bestuurlijke zwaarte’ van uw gemeente weer in lijn kan worden gebracht met die behorend bij 
uw inwonertal.’
Op 21 september 2020 heeft hierover een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de 
portefeuillehouders gedeputeerde Van der Maas en burgemeester Vermue. Bovengenoemd 
‘gesprek’ heeft pas in 2020 plaatsgevonden, mede omdat er in 2018 een landelijke discussie 
werd gevoerd over aanpassing van de hoogte van de bezoldiging van bestuurders. Eind 2018 
is besloten de maandelijkse vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners 
gelijk te trekken. Over de eventuele noodzaak om ook de wethoudersbezoldiging op te 
trekken is niets terug te vinden. 
Op 21 september 2020 is door gedeputeerde Van der Maas nadrukkelijk het bovenstaande 
gevoelen van GS ingebracht. In het gesprek is van de kant van de gemeente aangegeven dat 
de argumenten die ten grondslag liggen aan de huidige opclassificatie nog steeds van 
toepassing zijn. Met name het toerisme en de ligging aan de grens hebben impact op de 
bestuurlijke zwaarte. Behalve de mogelijkheid tot uitbreiding van het aantal wethouders zijn er 
geen concrete mogelijkheden benoemd als alternatief voor een opclassificatie. Wel is 
uiteindelijk geconcludeerd dat een eventueel verzoek tot verlenging van de opclassificatie 
zoveel mogelijk geobjectiveerd moet zijn. En dat het meerwaarde heeft hiervoor een ander 
bureau in de arm te nemen en hierbij waar mogelijk samen met Noord-Beveland op te 
trekken. De onderzoeksopdracht is met de provincie afgestemd. Hierbij is zowel door de cvdK 
als gedeputeerde Van der Maas benadrukt dat het echt een objectief onderzoek moet zijn en 
dat instemming met de aanpak niet betekent dat de uitkomst voor de provincie bindend is en 
dat GS een zelfstandige afweging moeten kunnen blijven maken.
 
Onderzoek
De gemeente heeft onderzoeks- en adviesbureau Significant APE onderzoek laten doen naar 
de (on)mogelijkheden van verlenging van de thans gelden opwaardering van de gemeente 
Sluis. Door het bureau is nagegaan welke aspecten, die de bestuurlijke zwaarte van de 
gemeente Sluis beïnvloeden, een opclassificatie naar de inwonersklasse 24.001 tot 40.000 
rechtvaardigen. Significant APE richt in het onderzoeksrapport
de focus vooral op thema’s en omstandigheden die volgens het bureau het meest bijdragen 
aan de bestuurlijke zwaarte van de gemeente, namelijk:

        Geografische ligging;
        Demografische uitdagingen;
        Leefbaarheid en voorzieningen; 
        Toerisme en recreatie;
        Ruimtelijke ordening en wonen. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gemeente Sluis zich, in vergelijking met andere 
gemeenten met minder dan 24.001 inwoners, zoals Borsele en Reimerswaal, gesteld ziet 
voor opgaven die de bestuurlijke last aanmerkelijk verzwaren. De volgende omstandigheden 
zijn daar volgens de onderzoekers debet aan:

a)     Gelegen aan de grens
Door  de  ligging  aan  de  grens  wordt  Sluis  geconfronteerd  met  bestuurlijke 
uitdagingen,  zoals  de  noodzaak  tot  internationale  afstemming  met  de  Belgische 
buren;

b)     Bevolkingsdaling en vergrijzing/ontgroening
Vanwege demografische ontwikkelingen heeft Sluis te maken met allerlei bestuurlijke 
thema’s zoals  leegstand en verschraling van voorzieningen. Dit  geldt  onder meer 
voor zorg en onderwijs. De demografische ontwikkelingen leiden ertoe dat vraag en 
aanbod op de woningmarkt in kwalitatief opzicht steeds minder op elkaar aansluiten. 
De gemeente heeft als taak te voorkomen dat krimp en verschraling een vicieuze 
cirkel wordt. Dit vereist creativiteit en pionierswerk van bestuurders. 



Volledigheidshalve  wordt  opgemerkt  dat  het  inwonertal  gedurende  de  eerste  tien 
maanden van dit jaar met vijftig is toegenomen. 

c)      Meerkernig en dunbevolkt
Doordat inwoners ver van elkaar af wonen in opvallend veel verschillende kernen is 
de  uitdaging  om  een  adequaat  voorzieningenpeil  te  handhaven  nog  groter.  De 
reisafstanden maken dat schaalvergroting en concentratie van voorzieningen steeds 
noodzakelijker wordt, wat de leefbaarheid in de kleine kernen verder aantast. 

d)     Toerisme als pijler
Sluis  draagt,  net  als  voor  permanente  inwoners,  zorg  voor  toeristen.  Als 
overnachtende toeristen  worden  meegeteld  in  het  inwonertal,  dan  zou  Sluis  ruim 
11.000 extra inwoners tellen, ruim voldoende om over de grens 24.000 te gaan. De 
verwachting is dat toerisme verder gaat groeien. Het grote aantal  toeristen brengt 
uitdagingen  met  zich  mee,  specifiek  op  het  vlak  van  ruimtelijke  ordening  en 
leefbaarheid.  

e)     Afwegingen tussen belangen
Naast permanente inwoners en toeristen wonen er ook bijzonder veel (tijdelijke en 
permanente) migranten in onze gemeente. We staan voor de uitdaging om al deze 
belangen tegen elkaar af te wegen. Een goede balans is nodig tussen de strijdige 
belangen van  economie  en maatschappij,  natuur,  recreëren  en wonen en tussen 
inwoners van grotere en kleinere kernen, bezoekers, ondernemers en migranten. Dit 
wordt uitdagender in een tijd waarin met name migranten en toeristen zich steeds 
uitdrukkelijker en mondiger mengen in de besluitvorming.  

Oordeel onderzoekers
De onderzoekers  zijn  van  mening  dat  de  hiervoor  vermelde  onderwerpen  niet  alleen  elk 
afzonderlijk aan de bestuurlijke zwaarte bijdragen, maar vooral in samenhang moeten worden 
gezien.  Er  zijn  meer gemeenten die  aan de grens liggen en worden geconfronteerd met 
demografische ontwikkelingen en er zijn meer toeristische kustgemeenten. Er is slechts één 
gemeente  in  Nederland  die  deze  beide  uitdagingen  tegelijk  heeft  en  dat  is  Sluis.  De 
onderzoekers zijn bovendien van oordeel dat het totaal aan opgaven groter is dan de som der 
delen, omdat de problematiek elkaar versterkt en in stand houdt. Geen van de uitdagingen 
staat los van de rest: het hangt met elkaar samen. Dat het hoofd bieden vereist de nodige 
bestuurlijke  kennis  en  kunde.  Dit  alles  overwegende  en  gezien  het  feit  dat  Sluis  qua 
inwonertal nauwelijks kleiner is dan gemeenten in de opvolgende inwonersklasse oordeelt 
Significant APE dat de opgaven in de gemeente Sluis meer lijken op die van een gemeente 
van de klasse 24.001 – 40.000 inwoners. Voor een uitvoerige analyse van de thema’s en 
omstandigheden wordt verwezen naar de rapportage. 
 
Demografische ontwikkeling Sluis
 

Per 1 januari Provinciale bevolkings-
prognose 2019

CBS
realisatiecijfers

2018 23.538 23.526
2019 23.400 23.386
2020 23.331 23.210
2021 23.269 23.166
2022/oktober 2021 23.207 23.206 (voorlopig)
2023 23.150  
2024 23.097  
2025 23.048  
2026 23.004  

 
Op basis van bovenstaande cijfers kan geconcludeerd worden dat het inwonertal ook de 
komende jaren net onder de klassegrens van 24.001 inwoners blijft. 
 
Landelijk gezien zijn er momenteel vier gemeenten opgeclassificeerd (Texel, Terschelling, 
Ameland en Noord-Beveland). Naar verwachting gaan ook de gemeenten Vlieland en 
Schiermonnikoog binnenkort een verzoek indienen. Het toeristisch profiel is de inhoudelijke 
argumentatie voor opclassificatie (verzwaarde bestuurslasten). 



 
Onderbouwing verlenging opclassificatie 2022 - 2026 
De door de gemeente opgevoerde thema’s en omstandigheden die het meest bijdragen aan 
de bestuurlijke zwaarte van de gemeente zijn herkenbaar, namelijk:
•           Geografische ligging (grensgemeente);
•           Demografische uitdagingen (bevolkingsdaling en vergrijzing/ontgroening);
•           Leefbaarheid en voorzieningen (meerkernig en dunbevolkt); 
•           Toerisme en recreatie (vier miljoen overnachtingen);
•           Ruimtelijke ordening en wonen (afweging van belangen)
Deze onderwerpen dragen niet alleen elk afzonderlijk aan de bestuurlijke zwaarte bij, maar 
versterken deze in samenhang. 
De nu opgevoerde thema’s en omstandigheden zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de 
onderbouwing van de aanvraag voor het huidige tijdvak. 
Dit alles overwegende en gezien het feit dat Sluis qua inwonertal nauwelijks kleiner is dan 
gemeenten in de opvolgende inwonersklasse kan geconcludeerd worden dat de opgaven in 
de gemeente Sluis meer lijken op die van een gemeente van de klasse 24.001 – 40.000 
inwoners. 
Het effect van opclassificatie op de bezoldiging van een fulltime wethouder bedraagt 
ongeveer € 459 (7%) per maand. Wel of niet opclassificeren heeft geen effect op de 
vergoeding van raadsleden omdat in de vergoeding voorraadleden in de inwonersklassen 1 
t/m 4 even hoog is. De burgemeester valt onder een garantieregeling.

Besluit GS 25 januari 2022
Het verzoek is op 25 januari 2022 besproken in GS wat resulteerde in een verzoek aan de 
gemeente om nadere informatie. 
Tekst (gedeeltelijk) GS-brief dd. 25 januari aan Sluis:
‘In uw brief verwijst u naar een door het bureau Significant APE opgesteld rapport met daarin 
de thema’s en aspecten die de bestuurlijke zwaarte van de gemeente Sluis beïnvloeden en 
een opclassificatie naar de inwonersklasse 24.001 tot 40.000 rechtvaardigen. Wij herkennen 
de in het rapport vermelde thema’s en omstandigheden en zijn het met u eens dat deze een 
impact kunnen hebben op de bestuurslast.
In bestuurlijke en ambtelijke contacten met uw gemeente is al gewezen op het feit dat 
opclassificatie in principe een tijdelijk instrument is en niet bedoeld om gemeenten structureel 
in een hogere inwonersklasse te plaatsen. Landelijk wordt het instrument ook zelden ingezet 
en ook wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat we uitzonderingen creëren op de 
voorgeschreven indeling in inwonersklassen. De door u opgevoerde verzwarende thema’s en 
omstandigheden zullen zich (min of meer) in de toekomst blijven voordoen. Uw gemeente 
heeft de afgelopen jaren zoveel ervaring kunnen opdoen met de verzwarende thema’s en
omstandigheden dat het volgens ons mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld door versterking van de 
ambtelijke organisatie of door meer samenwerking met andere gemeenten, de bestuurslast 
weer in overeenstemming te brengen met die van de inwonersklasse behorend bij uw 
inwonertal.
Wij missen dan ook in uw verzoek tot verlenging van de opclassificatie een ‘plan van aanpak’ 
waarmee u aantoont welke stappen u de komende jaren zelf kunt en wilt zetten om de 
‘bestuurslast’ voor de politieke ambtsdragers zodanig te verlichten dat deze weer grotendeels 
vergelijkbaar wordt met de gebruikelijke bestuurslast in andere gemeenten in de 
inwonersklasse 14.001 tot 24.000 inwoners. Hiermee kan voorkomen worden dat later 
opnieuw opclassificatie moeten worden aangevraagd.
Wij verzoeken u ons daaromtrent zo spoedig mogelijk nader over te informeren.’

Schriftelijke reactie (gedeeltelijk) b&w Sluis dd. 4-2-2022
‘De door u bij wijze van voorbeeld genoemde versterking van de ambtelijke organisatie is in 
de context van de krapte op de arbeidsmarkt minder evident. Voor steeds meer functies geldt
dat vacatures moeilijk vervuld kunnen worden. De mogelijkheden om de bestuurslast op deze
wijze terug te brengen, lijken ons eerder beperkt.
Al met al zijn wij van oordeel dat de extra bestuurslast die de majeure ambities van onze 
gemeente met zich meebrengt niet het hoofd kan worden geboden door meer regionale 
samenwerking of versterking van de ambtelijke organisatie.’

Overwegingen



In een bestuurlijk overleg dd. 14 maart jl. heeft de gemeente de schriftelijke reactie toegelicht 
en is vanuit de provincie het beleid ten aanzien van het instrument ‘opclassificatie’ 
uiteengezet.

In artikel 3.4 van Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is bepaald dat GS op 
grond van bijzondere omstandigheden een gemeente voor een bepaald tijdvak in een hogere 
klasse kunnen plaatsten. Opclassificatie is dus in principe een tijdelijk instrument en niet 
bedoeld om gemeenten structureel in een hogere inwonersklasse te plaatsen, ook al zijn GS 
bevoegd om na afloop een nieuw tijdvak vast te stellen.
In het bestuurlijk overleg is ook gewezen op de mogelijkheid voor de gemeente om de 
zogenaamde tijdbestedingsnorm (deeltijdfactor) voor wethouders te maximaliseren (4 fulltime 
wethouders of 5 wethouders in deeltijd met maximaal 440% tijdsbestedingsnorm). Het 
benoemen van fulltime wethouders kan bijdragen aan het verminderen van de ‘bestuurslast’. 
Het meer algemene ongenoegen over het feit dat de bezoldiging van bestuurders in met 
name de kleinere gemeenten niet meer marktconform is, is een probleem dat door het rijk 
opgelost moet worden. Het instrument ‘opclassificatie’ is hiervoor niet bedoeld.

Gelet op het feit dat de gemeente enerzijds afdoende heeft aangetoond dat er nog steeds 
sprake is van ‘bijzondere omstandigheden’ en anderzijds dat GS het instrument niet 
structureel willen inzetten wordt geadviseerd te besluiten dat de gemeente voor een laatste 
tijdvak wordt opgeclassificeerd. De gemeente kan de volgende jaren dan gebruiken om de 
‘bestuurslast’ zodanig te verlichten dat deze weer grotendeels vergelijkbaar wordt met de 
gebruikelijke bestuurslast in andere gemeenten in de inwonersklasse 14.001 tot 24.000 
inwoners. Als het gaat om landelijke maatregelen kunnen wellicht de VNG en het op 1 januari 
2022 ingestelde adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers 
(Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) een rol spelen. Het adviescollege 
heeft tot taak de regering te adviseren over het beloningsniveau, de onderlinge 
beloningsverhoudingen en overige geldelijke aanspraken van o.a. de burgemeesters en 
wethouders.

Advies:
 Gemeente Sluis voor een laatste tijdvak (de raadsperiode 2022 – 2026) voor de 

bezoldiging van de politieke ambtsdragers op te classificeren van de inwonersklasse 3 
(14.001-24.000 inwoners) naar de inwonersklasse 4 (24.001-40.000 inwoners). (Zie 
bijgaande brief)

 De minister van BZK met bijgaande brief informeren over dit besluit.
 PS met bijgaande brief informeren over dit besluit

In bijgaande brief is expliciet opgenomen dat dit wat GS betreft het laatste tijdvak is waarvoor 
opclassificatie een passende oplossing is voor de door de gemeente aangedragen 
‘bijzondere omstandigheden’.

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid

-

Bestuurlijke planning en doorlooptijd

Gedeputeerde Staten 22 maart 2022

Commissie Bestuur 14 april 2022

Consequenties besluit

-

Financiële consequenties

-



Juridische consequenties

-

Personele consequenties en inhuur

Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding

Inkoop is niet van toepassing



Gedeputeerde Staten Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Het college van burgemeester en
Wethouders van de gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA  OOSTBURG

Onderwerp
Opclassificatie gemeente Sluis

Zaaknummer
113456

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 22 maart 2022

Geacht college,

Uw college heeft, met instemming van de gemeenteraad d.d. 23 december 2021, ons schriftelijk 
gemotiveerd verzocht de huidige opclassificatie van de gemeente Sluis te verlengen met de volgende 
raadsperiode 2022-2026. 

Wij hebben besloten uw gemeente voor een laatste tijdvak, de raadsperiode 2022 – 2026, voor de 
bezoldiging van de politieke ambtsdragers op te classificeren van de inwonersklasse 3 (14.001-24.000 
inwoners) naar de inwonersklasse 4 (24.001-40.000 inwoners).
 
Gemeenten zijn voor de bezoldiging van gemeentebestuurders (burgemeester, wethouders en 
raadsleden) ingedeeld in bezoldigingsklassen naar inwonertal. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de 
bestuurlijke zwaarte van gemeenten behorend tot dezelfde inwonersklasse ongeveer gelijk is. De 
bedragen per klasse worden landelijk vastgesteld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers  .  
 
Op grond van artikel 3.4 van het Rechtspositiebesluit kan een gemeente door GS in een andere klasse 
worden geplaatst dan die waartoe zij ingevolge artikel 3.2 haar inwonertal hoort. Dit wordt 
opclassificatie genoemd. Deze opclassificatie is een beleidsinstrument om de bezoldiging van 
(politieke) ambtsdragers in afzonderlijke gemeenten te kunnen verhogen. Om voor opclassificatie in 
aanmerking te komen, moet duidelijk worden aangetoond dat de bestuurslast voor de politieke 
ambtsdragers in uitzonderlijke mate uitsteekt boven de gebruikelijke bestuurslast in andere gemeenten 
in de betreffende inwonersklasse. Ingeval van opclassificatie blijven de kosten van de bezoldiging, 
inclusief de verhoging, voor rekening van de gemeente.
 
In uw brief verwijst u naar een door het bureau Significant APE opgesteld rapport met daarin de 
thema’s en aspecten die de bestuurlijke zwaarte van de gemeente Sluis beïnvloeden en een 
opclassificatie naar de inwonersklasse 24.001 tot 40.000 rechtvaardigen. 
De door u aangevoerde thema’s en omstandigheden die het meest bijdragen aan de bestuurlijke 
zwaarte van de gemeente zijn:
• Geografische ligging (grensgemeente);
• Demografische uitdagingen (bevolkingsdaling en vergrijzing/ontgroening);
• Leefbaarheid en voorzieningen (meerkernig en dunbevolkt); 
• Toerisme en recreatie (vier miljoen overnachtingen);
• Ruimtelijke ordening en wonen (afweging van belangen)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2021-12-08
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2021-12-08


Deze onderwerpen dragen niet alleen elk afzonderlijk aan de bestuurlijke zwaarte bij, maar versterken 
deze in samenhang. De nu opgevoerde thema’s en omstandigheden zijn in grote lijnen vergelijkbaar 
met de onderbouwing van de aanvraag voor het huidige tijdvak. 
Dit alles overwegende en gezien het feit dat Sluis qua inwonertal nauwelijks kleiner is dan gemeenten 
in de opvolgende inwonersklasse kan geconcludeerd worden dat de opgaven in de gemeente Sluis 
meer lijken op die van een gemeente van de klasse 24.001 – 40.000 inwoners.

Echter, gelet op de bevolkingsprognoses is het onwaarschijnlijk dat uw gemeente weer gaat groeien 
tot meer dan 24.000 inwoners. Ook zullen de opgevoerde verzwarende thema’s en omstandigheden 
zich (min of meer) in de toekomst blijven voordoen.
In artikel 3.4 van Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is bepaald dat GS op grond 
van bijzondere omstandigheden een gemeente voor een bepaald tijdvak in een hogere klasse kunnen 
plaatsten. Opclassificatie is dus in de kern een tijdelijk instrument en niet bedoeld om gemeenten 
structureel in een hogere inwonersklasse te plaatsen, ook al zijn GS bevoegd om na afloop van het 
tijdvak een nieuw tijdvak vast te stellen. 
Landelijk wordt het instrument ook zelden ingezet en ook wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat we 
uitzonderingen creëren op de voorgeschreven indeling in inwonersklassen. 

Uw gemeente heeft de afgelopen jaren zoveel ervaring kunnen opdoen met de verzwarende thema’s 
en omstandigheden dat het volgens ons mogelijk moet zijn, bijvoorbeeld door versterking van de 
ambtelijke organisatie of door meer samenwerking met andere gemeenten, de bestuurslast weer in 
overeenstemming te brengen met die van de inwonersklasse behorend bij uw inwonertal. Verder kan 
de bestuurslast worden verminderd door het benoemen van fulltime wethouders of de 
tijdsbestedingsnorm voor deeltijdwethouders te maximaliseren. Het onlangs in een bestuurlijk overleg 
naar voren gebrachte meer algemene gevoelen dat de bezoldiging van bestuurders in met name de 
kleinere gemeenten niet meer marktconform is, is een probleem dat door het rijk opgelost moet 
worden. Het instrument ‘opclassificatie’ is hiervoor niet bedoeld.

Overwegende dat uw college enerzijds afdoende heeft aangetoond dat er nog steeds sprake is van 
‘bijzondere omstandigheden’ en anderzijds dat wij het instrument niet structureel willen inzetten 
hebben wij besloten uw gemeente voor een laatste tijdvak op te classificeren. 
Uw gemeente kan de volgende jaren gebruiken om de ‘bestuurslast’ zodanig te verlichten dat deze 
weer grotendeels vergelijkbaar wordt met de gebruikelijke bestuurslast in andere gemeenten in de 
inwonersklasse 14.001 tot 24.000 inwoners.
Voor de door u gewenste aanpassing van de landelijke regelgeving omtrent de rechtpositieregelingen 
voor politieke ambtsdragers kunnen mogelijk de VNG en het op 1 januari 2022 ingestelde 
adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege 
rechtspositie politieke ambtsdragers) een rol spelen. 

Gelet op artikel 3.4 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers hebben wij besloten 
dat tot de eerstvolgende aftreding aan het einde van de raadsperiode 2022-2026 ingevolge artikel 129, 
lid 4 van de Grondwet respectievelijk artikel C4 van de Kieswet respectievelijk artikel 42 van de 
Gemeentewet, de gemeente Sluis voor de berekening van de hoogte van de bezoldiging van de 
burgemeester, de wethouders en de raadsleden in de inwonersklasse 4 (24.001-40.000 inwoners)      
wordt ingedeeld. Zoals hierboven toegelicht is dit wat ons betreft het laatste tijdvak waarvoor 
opclassificatie een passende oplossing is voor de door u aangedragen ‘bijzondere omstandigheden’.
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Wij verzoeken u de raad van uw gemeente omtrent ons besluit in te lichten. Ter uitvoering van artikel 
3.4 lid 3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers lichten wij de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties omtrent ons besluit in.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan graag met u in gesprek 
om waar nodig te helpen met het terugdringen van de bestuurslast. 

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag 
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden. 
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties 
Postbus 20011
 2500 EA  Den Haag

Onderwerp
Opclassificatie Sluis

Zaaknummer
113456

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 22 maart 2022

Geachte Minister,

Hierbij doen wij u ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3.4 lid 3 van het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers ons besluit van 25 januari 2022 tot verlenging van de opclassificatie 
van de gemeente Sluis toekomen. 

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, plv. secretaris

Bijlagen:
1. GS-brief met besluit verlenging opclassificatie gemeente Sluis

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

Gedeputeerde Staten Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557



De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
p/a Statengriffie
Postbus 6001
4330 LA  Middelburg

Onderwerp
Opclassificatie Sluis

Zaaknummer
113456

Behandeld door Verzonden

Middelburg, 22 maart 2022

Geachte voorzitter,

Hierbij doen wij u ter kennisneming toekomen een afschrift van onze brief van heden aan het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis inzake ons besluit tot verlenging van de 
opclassificatie van de gemeente op grond van artikel 3.4 van het Rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers. 

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, plv. secretaris

Bijlagen:
1. Afschrift GS-brief aan Sluis opclassificatie

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

Gedeputeerde Staten Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557
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