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Inhoudelijk
Aanleiding

Aanpassen artikel 5 van de Algemene subsidieverordening
(ASV), waarin de provinciale topinkomensnorm wordt geregeld

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Provinciale topinkomensnorm vaststellen op € 178.540. Dit is
gelijk aan het maximum zoals voorgesteld in de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT-norm). Bedoeling is dat deze wet per 1 januari 2015 in
werking treedt.

Argumenten

Wijziging van artikel over de provinciale topinkomensnorm is
nodig wegens:
• Geconstateerde tekortkoming in de provinciale norm. In
de huidige ASV is aansluiting gezocht bij 100% van het
ministerssalaris. Dit is € 144.108. Hierin zijn de
onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op
termijn (pensioen) niet meegenomen. In de WNT-norm
wordt, conform de definitie in het Burgerlijk
Wetboek, wel rekening gehouden met deze
componenten, waardoor de norm uitkomt op € 178.540;
• Uitspraak van de rechtbank Oost Brabant, dat de
topinkomensnorm niet tot doel mag hebben om
topinkomens te voorkomen. Het is wel mogelijk om vanuit
een doelmatige besteding van subsidiegelden voor te
schrijven dat het subsidie niet gebruikt mag worden voor
salarissen die hoger zijn dan de topinkomensnorm

Doelen en effecten

Een doelmatige besteding van subsidiegelden door inkomens
boven de topinkomensnorm niet te subsidiëren.

Controleren

Bij het verstrekken van subsidies wordt dit gecontroleerd.

Dit is ook onderdeel van de accountantscontrole.
Informeren

Door GS toegestane afwijkingen worden aan PS gerapporteerd in
de jaarrekening.

Kosten en dekking

Aan deze wijziging zijn geen kosten verbonden.

Overige informatie

Deze wijziging treedt in werking op de dag na publicatie in het
Provinciaal Blad. Voor alle aanvragen van subsidies na deze
datum geldt de nieuwe norm.
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Geachte voorzitter,
Hierbij zenden wij u een statenvoorstel met als doel het aanpassen van artikel 5 van de Algemene subsidie
verordening Zeeland 2013, ofwel de provinciale topinkomensnorm.
Wij verzoeken u dit voorstel te behandelen in de vergadering van Provinciale Staten van 14 maart 2014.
Daarnaast verzoeken wij u dit voorstel te agenderen voor de vergadering van de commissie Bestuur, Finan
ciën en Welzijn van 21 februari 2014.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

Polman, voorzitter

i.W.Ŝmit, secretaris
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