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Bestuursvragen

woensdag 26juni 2019 19:18
Maarten Rossen

Toine Poppelaars; Wies Vonck; Esther Boer-Sluiter; Denis Steijaert; Luc Mangnus;
Marien Weststrate; Philipp Keller; Gert van Kralingen; Luciën de Maat; Ko Nieskens;
Thijs Goossen; Guiljam van der Schelde; Jody de Brouwer
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA fractie bezoldiging d b-ledenOnderwerp:

Urgentie: Hoog

Hatlo Maarten,

Namens de dijkgraaf tref je onderstaand de beantwoording aan van de vragen inzake de bezol,diging van
de db-leden.
We hopen je vragen hiermee votdoende te hebben beantwoord.

groet, Bernadette

Beantwoordinq de van de PVDA:

1. Waarom heeft u bestoten de verrekenpticht voor neveninkomsten van gezworenen af te
schaffen?

Antwoord: De verrekenpticht voor neveninkomsten van gezworenen is nog steeds getdig op
grond van de Waterschapswet.
ln de Waterschapswet is vervolgens ook bepaatd dat de verrekenplicht niet van toepassing
is op gezworenen die hun ambt in deettijd vervulten, zoats bij ons waterschap
Schetdestromen de situatie is bij de 5 gezworenen.

2. Hoe verhoudt de huidige bezotdiging en de tijdsbesteding van DB leden van
Schetdestromen zich tot die van wethouders in een gemeente tussen de 60.000 en 100.000
inwoners?

Antwoord: Een wethouder van een gemeente met tussen de 60.001 en 100.000 inwoners,
ontvangt €.7.811,35 per maand (rechtspositiebesluit decentrale potitieke ambtsdragers).
lndien de gemeenteraad een deeltijdsfactor vaststett per wethouder, is het
bezotdigingsbedrag per wethouder daarmee evenredig.

3. Kunt u inzichtelijk maken dat de tijdsbesteding van db teden is toegenomen?

Antwoord: Uit een inschatting van de eryaren DB leden, en een concrete urenopgave van
het afgelopen jaar van I db-tid btijkt dat de tijdsbesteding is toegenomen, en geregeld
tussen de 3 en 4 dagen (28 uur) per week tigt. Dat is in de praktijk een deeltijdfactor van
0,751o.

4. Maken de andere waterschappen in NL ook gebruik van de maximale ruimte van 300%
van het salaris van de dijkgraaf?

Antwoord: Het rechtspositiebesluit decentrate potitieke ambtsdragers stett dat de
maximate ruimte 300% is van een vottijds bezotdigingsbedrag. Dit bedrag is in datzetfde
rechtspositiebestuit decentrate potitieke ambtsdragers gestetd op € 7.811,85 (zie
hierboven antwoord onder 2.).
De UvW heeft geinventariseerd hoe de andere waterschappen omgaan met het a[ dan niet
inzetten van de maximale ruimte. Van 18 waterschappen die de informatie hebben
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verstrekt, btijkt dat 12 waterschappen de 300% inzetten, 1 waterschap maakt gebruik van
de mogetijkheid om boven de 300% (op 3a0%) te gaan zitten wegens de extra
werkzaamheden die het lidmaatschap van een gezworene van het dagetijks bestuur van de
UvW met zich mee brengt. Vier waterschappen zitten onder de 300%: 1 op 2651o, 3 op
280% en 1 op 290%.
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