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Geachte heer/mevrouw,

D Conform uw verzoek
0 Ter kennisname
D Ter behandeling
D Na inzage graag retour
D Met het verzoek om commentaar I advies 
D Gaarne bespreken voor

Met vriendelijke groeten, 

Met elijke groet,

van der Pennen 
Algemeen adviseur
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datum 4januari 2018 ons kenmerk /i/ Z
uw brief van 

uw kenmerk

onderwerp beloningsbeleid bestuursvoorzitter bijlagen

doorkiesnummer

behandeld door

073-5531276 
1: motie gemeenteraad

Fred van der Pennen

Geachte leden van de Raad van Commissarissen,

Onze gemeenteraad heeft ons met een motie verzocht U een brief te schrijven over het inkomen van 
de voorzitter van de raad van de bestuur van de bank Nederlandse gemeenten (BNG).

De BNG is in handen van de Rijksoverheid en lagere overheden, waaronder onze gemeente. Als 
mede aandeelhouder zijn wij van mening dat de BNG een gematigd beloningsbeleid behoort te voeren 
vanuit het publieke belang dat wordt gediend. Door middel van de brief spreken wij onze afkeur uit 
over het buitenproportioneel hoge salaris van uw bestuursvoorzitter.

Om U inzicht te bieden in de overwegingen van onze gemeenteraad treft U bijgaand de motie aan van 
de raad van Sint-Michielsgestel zoals die is behandeld in de raad van 21 december 2017.

Een afschrift van deze brief zal worden verzonden aan de gemeente Bergeijk en aan het VNG.

Hoogachtend,

J.C.Ŗļ. PommerDrs. D. vapr Deurzen
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Motie vreemd aan de orde van de dag, salaris raad van bestuur BNG

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel, in openbare vergadering bijeen op 21
december 2017

Kennis nemende van de brief van het gemeentebestuur van Bergeijk d.d. 6 november
2017.

Constaterende dat:
- De raad van de gemeente Bergeijk op 2 november j.l. heeft uitgesproken dat 

zij als aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten van mening is dat 
de bestuursvoorzitter van deze publieke instelling niet meer behoort te 
verdienen dan een ministerssalaris,

- Onze eigen gemeenteraad op 5 juni 2014 bij motie verzocht om inzicht te 
bieden in welke werknemers of bestuurders van onze verbonden partijen 
meer verdienden dan een ministerssalaris

- Dit overzicht dat werd geleverd op 6 maart 2015 liet zien dat de voorzitter van 
de raad van bestuur van de BNG toen C653.000,- verdiende

- De motie van 5 juni 2014 ons college tevens opriep haar bestuurlijke 
mogelijkheden aan te grijpen om onze verbonden partijen op te roepen de 
salarissen te normaliseren op de nieuwe WNT-norm

- Uit de gegevens van Bergeijk blijkt dat het salaris van de BNG- 
bestuursvoorzitter niet is aígenomen maar in twee jaar tijd met méér dan een 
modaal salaris is toégenomen

Verzoekt het college:
- In aansluiting op de gemeente Bergeijk uiterlijk 15 januari 2018 een brief met

vergelijkbare strekking te zenden aan de BNG, met een afschrift aan de 
gemeente Bergeijk en de VNG i

en gaat over tot de orde van de dag.
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