Motie voor de raadsvergadering van 24-06-2014
Agendapunt :
Onderwerp

:salarismatiging (semi)publieke sfeer

Aan de raad,
De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,
Overweging/constatering:

-

-

Vorig jaar de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht is geworden, welke wet de hoogte
van het topsalaris van directies van publieke en semipublieke bedrijven normeert;
het moreel appèl dat minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker eerder hebben gedaan aan
topbestuurders in onderwijs, cultuur en media om hun salarissen te matigen positief in de
maatschappij is ontvangen en effect heeft gehad;
het in tijden van economische malaise ongewenst is dat bestuurders te hoge beloningen
ontvangen uit publieke middelen, ook al hebben ze daar strikt formeel recht op;
het wordt toegejuicht als bestuurders in de publieke en in de semipublieke sfeer hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen;

Verzoek:

-

een moreel appèl tot salarismatiging te doen uitgaan aan bedrijven in de publieke en
semipublieke sfeer waarmee de gemeente een relatie onderhoudt;
de Raad hieromtrent te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag,

Toelichting:
Motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek
wordt uitgesproken (art. 1 onder f. Reglement van orde raad(RvO)
Procedure: Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter
worden ingediend. (art. 36, tweede lid RvO).

Toelichting:

-

het wenselijk is dat de gemeente zich in haar handelen, ook naar buiten toe en zichtbaar voor
derden richt naar de wettelijk vastgestelde normen voor topinkomens van directies en
bestuurders bij de semipublieke overheid, zoals vastgelegd in de WNT;
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