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 2011 VOORSTELLEN     

Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 15-11-2011 

Onderwerp:  voorziening wachtgeld 

bestuurders 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Een bedrag van € 165.000 te onttrekken aan de algemene reserve en dit storten in de 

voorziening wachtgeld bestuurders en de hierbij behorende begrotingswijziging: 

- algemene reserve € 165.000 nadelig 

- resultaatbestemming € 165.000 voordelig 

- programma 10 € 165.000 nadelig 

- voorziening wachtgeld bestuurders € 165.000 voordelig vaststellen 

Deze begrotingswijziging is saldo neutraal 

2. Een bedrag van € 55.000 te onttrekken aan de algemene reserve en dit storten in de 

reserve voormalig personeel en de hierbij behorende begrotingswijziging: 

- algemene reserve € 55.000 nadelig 

- resultaatbestemming € 55.000 voordelig 

- resultaatbestemming € 55.000 nadelig 

- reserve voormalig personeel € 55.000 voordelig vaststellen 

Deze begrotingswijziging is saldo neutraal 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Vanaf 1 december 2011 moet de gemeente maandelijks een bedrag van ca. 8.000 

(bruto incl wg-lasten) aan wachtgeld betalen aan de heer M. Zonnevylle, die per die 

datum vertrekt als burgemeester van Leiderdorp. Hiermee is in de begroting geen 

rekening gehouden. Om deze verplichting te kunnen voldoen dient de voorziening 

wachtgeld bestuurders te worden aangevuld in 2011.  

1.b Voorgeschiedenis 

Op 3 februari 2011 heeft de heer M. Zonnevylle per 1 december 2011 ontslag 

aangevraagd uit zijn functie als burgemeester van Leiderdorp. Bij Koninklijk Besluit 

van 21 maart 2011 is dit ontslag eervol verleend. Dit betekent dat de heer 
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Zonnevylle vanaf 1 december recht heeft op wachtgeld van de gemeente 

Leiderdorp tot aan de datum dat hij een andere functie heeft of 65 jaar wordt. De 

inkomsten die hij tot die tijd heeft uit nieuwe nevenfuncties of tijdelijke functies 

worden met dit wachtgeld verrekend.  

1.c Samenhang beleidsvelden 

De gemeente Leiderdorp beschikt over een voorziening wachtgeld bestuurders. Uit 

deze voorziening worden twee voormalige wethouders betaald die nog recht 

hebben op wachtgeld. Voorstel is om uit de algemene reserve € 165.000,- over te 

hevelen naar de voorziening ‘wachtgeld bestuurders’ en hieruit zowel de voormalige 

wethouder als de burgemeester te betalen.  Daarnaast wordt voorgesteld om het 

verschil tussen de maximale wachtgeldverplichting en de verwachte 

wachtgeldverplichting te storten in de reserve voormalig personeel. 

 

2 Beoogd effect 

De stand van de voorziening wachtgeld bestuurders weer op peil brengen. 

 

3 Argumenten 

1.1 Hiermee is het saldo van de voorziening per eind 2011 correct. 

Vanaf december 2011 zijn er twee personen opgenomen in de wachtgeldvoorziening. De 

voorziening was tot nu toe slechts gevuld voor 2 voormalig wethouders. Van deze 2 oud-

wethouders is één wethouder per december volledig uit het wachtgeld. De voorziening 

moet dan ook bijgsteld worden aan de nieuwste inzichten. De hierbij gehanteerde 

percentages zijn: 

2011 2012 2013 2014 2015

burgemeester 100% 90% 75% 50% 35%

wethouder 90% 75% 50% 35%  
 

Voor de extra storting is geen dekking in de begroting opgenomen. Daarom wordt 

geadviseerd hiervoor de algemene reserve aan te spreken. 

 

2.1 De voorziening wachtgeld bestuurders moet jaarlijks worden geactualiseerd voor 

tekorten moet nu steeds dekking gezocht worden. 

Door het verschil tussen het verwachte wachtgeldrisico zoals hierboven vermeld en het 

maximale wachtgeldrisico bedraagt € 230.000. In de reserve voormalig personeel is 

€ 100.000 aanwezig die nog niet wordt aangewend voor voormalig personeel. Door 

€ 55.000 te storten in deze reserve is er € 155.000 aanwezig om het maximale voorziening 
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wachtgeld bestuurders af te dekken. Jaarlijks zal het saldo van de voorziening worden 

beoordeeld, indien het saldo te laag is zal door middel van een begrotingswijziging worden 

verzocht om het aanvullende bedrag te onttrekken uit de reserve voormalig personeel ten 

gunste van de voorziening wachtgeld bestuurders. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1. Risico afgedekt 

Door het storten van het verschil tussen de maximale wachtgeldverplichting en de 

verwachte wachtgeldverplichting in de reserve voormalig personeel is het risico van een 

tekort in de voorziening budgettair afgedekt. 

 

2. Wet Appa is van toepassing op wachtgeld burgemeester en op mogelijk toekomstig 

wachtgeld wethouders. 

Met ingang van 2010 is de uitvoering van de Wet Appa van kracht. Dit houdt in dat ook 

wethouders en burgemeester een sollicitatieplicht hebben en dat zij begeleid moeten 

worden in het vinden van werk. Voor Leiderdorp geldt dat RAET de uitvoerende instantie is 

van het wachtgeld van voormalig collegeleden. RAET zal binnenkort een programma 

aanbieden via een externe partner dat voorziet in begeleiding van gewezen bestuurders en 

op het toezien op de sollicitatieplicht. Leiderdorp moet zich afvragen of die inspanning 

voldoende voor haar is en –mocht dat niet zo zijn- zelf maatregelen moeten ontwikkelen. 

Die zullen zich richten op naleving van de sollicitatieplicht en het sanctioneren bij het niet-

naleven daarvan. 

 

3. Optimalisatiemogelijkheden 

Het college is inmiddels in gesprek met diverse marktpartijen die andere oplossingen 

bieden in plaats van wachtgeldbetalingen door de gemeente. Na deze gesprekken zal 

gekozen worden voor de meest rendabele en acceptabele oplossing, waar ook de 

voormalig burgemeester mee kan instemmen. Voortijdig het pensioen afkopen, is in dit 

geval geen mogelijkheid; dat is wettelijk geregeld. Dat geldt ook voor opties in de sfeer van 

levensverzekeringen als aanvulling op een (pensioen-)uitkering. 

Er wordt momenteel onder andere gesproken met een marktpartij die (hoge) ambtenaren 

en bestuurders bemiddelt naar werk en het werkgeverschap voor die periode op zich 

neemt. Met betrekking tot de situatie van de burgemeester gesprekken gevoerd die 

wellicht kunnen leiden tot overname van het werkgeverschap van de burgemeester. In 
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termen van kosten blijven de maximale kosten gelijk aan de wachtgeldsituatie echter de 

kans op het vinden van tijdelijk dan wel regulier werk voor de burgemeester is beduidend 

groter.  

 

5 Milieu 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

In de voorziening is niet 100% van het wachtgeld opgenomen, maar gaan we ervan uit dat 

de burgemeester op termijn weer (deels) aan het werk gaat.  

Daarnaast is de voorziening voormalig bestuurders opnieuw bekeken voor de al in de 

voorziening opgenomen oud-wethouders. Gezien de benoeming in Harlingen van één 

voormalig wethouder is de voorziening hierop bijgesteld. De totaal benodigde extra 

bijdrage voor de actualisatie van de voorziening bedraagt € 165.000.  

De voor de berekening gehanteerde percentages zijn: 
 

2011 2012 2013 2014 2015

burgemeester 100% 90% 75% 50% 35%

wethouder 90% 75% 50% 35%  
 

Het verschil tussen bovengenoemde percentages en de maximale wachtgeldverplichting 

bedraagt € 155.000. In de reserve voormalig personeel is nog € 100.000 beschikbaar. 

Door een extra storting in de reserve te doen van € 55.000 te doen is er voldoende om het 

risico op te vangen. 

 

8 Evaluatie 

Jaarlijks bij de laatste begrotingswijziging wordt een nieuwe inschatting voor de 

voorziening gemaakt. Via een begrotingswijziging wordt vervolgens een eventuele mutatie 

aan de raad voorgelegd. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W. Wassenaar 
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Bijlagen:  n.v.t. 


