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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 2772-2023 
 
Medewerker : John Voppen 
Team : Bedrijfsvoering en Communicatie 
Datum : 11 januari 2023 
Portefeuillehouder : wethouder H. Olthof 

      
 
BIJLAGEN: 
 
AFSTEMMING MET  

 team Bedrijfsvoering 
  financieel 
 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Voorziening politieke ambtsdragers uitkeringsverplichtingen 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. Bij de 1e BERAP 2023 de reserves aan te vullen met een extra incidentele dotatie van € 75.000,-. 
2. Bij de kadernota de gemeenteraad voor te stellen om structureel vanaf 2024 € 75.000,- 

beschikbaar te stellen als dotatie in de voorziening uitkeringsverplichtingen politieke ambtsdragers. 
 
SAMENVATTING 
 
Aftredende bestuurders hebben recht op een uitkering (wachtgeld) ten laste van de gemeente. Hiervoor is 
in het verleden een reserve gevormd. De gevormde reserve biedt voor de toekomst onvoldoende dekking. 
Het collegevoorstel beoogt om de reserves aan te vullen tot een dusdanige omvang dat we weer genoeg 
hebben om vanuit die middelen een voorziening te vormen.  
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INLEIDING 
Aftredende bestuurders (lees: burgemeester en wethouders) hebben recht op een uitkering (wachtgeld) 
ten laste van de gemeente. Hiervoor is in het verleden een reserve gevormd. De gevormde reserve biedt 
voor de toekomst onvoldoende dekking. Dit voorstel beoogt om de reserves aan te vullen tot een 
dusdanige omvang dat we weer genoeg hebben om vanuit die middelen een voorziening te vormen. 
Daarnaast wordt met dit voorstel beoogd om het college te informeren over de huidige stand van zaken. 
 
BEOOGD RESULTAAT 
De reserves te verhogen waardoor deze in overeenstemming worden gebracht met de verwachte toename 
van de uitkeringslasten van politieke ambtsdragers. 
 
 
KADER 
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en de nota reserves en voorzieningen 2021. 
 
ARGUMENTEN 
Er zijn momenteel twee afgetreden bestuurders (een wethouder en een burgemeester) die een uitkering 
ontvangen ten laste van de gemeente. De uitkeringen kunnen door hun leeftijd en de lengte van de 
periode van het wachtgeld doorlopen tot de AOW gerechtigde datum. Het saldo van de reserve is per 1 
januari 2023 nihil doordat de middelen volledig zijn benut voor de vorming van een wachtgeldvoorziening 
voor de oud-wethouder. De uitkering aan de burgemeester was niet voorzien. In onze eigen nota reserves 
en voorzieningen is duidelijk gemaakt wat de richtlijn is voor de reserve. Hier handelen wij nu naar. 
 
Voorgesteld wordt om voor de benodigde omvang van de reserve uit te gaan van een uitkering aan één 
wethouder en voor de maximale duur van een uitkering (38 maanden).  
 
Door de extra dotatie aan de reserve wordt het risico op een hoge financiële impact bij het ontstaan van 
een wachtgeldverplichting beperkt. 
 
DRAAGVLAK 
Ook in het verleden is een voorziening gevormd voor uitkeringsverplichtingen. Het financieel in control zijn 
is belangrijk.  
 
De portefeuillehouder kan zich vinden in dit voorstel. 
 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is de wethoudersformatie uitgebreid naar 3,0 fte. Het financiële 
risico op (hogere) uitkeringslasten wordt hiermee in de toekomst groter. 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
De bestaande maximale uitkeringsrisico’s voor de twee al afgetreden bestuurders worden door de vorming 
van een voorziening bij de jaarrekening 2022 afgedekt en hierin wordt ook de ontstane overschrijding 
gemeld. Hiermee is de reserve uitgeput. 
Er zijn twee opties/oplossingsrichtingen mogelijk die beiden verdedigbaar zijn, maar ook beiden voor-en 
nadelen hebben.  
 
Optie A: 
Om de reserve voldoende aan te vullen is vanaf 2024 een structurele dotatie nodig van € 75.000. Dit wordt 
gemeld in de 1e BERAP voor 2023 en structureel in de kadernota 2024-2027. 
- Voordeel : structurele last opgenomen en in principe structureel geborgd. 
- Nadeel : mocht er op korte termijn een wethouder vertrekken dan zit er niet voldoende in de 
reserve om de vorming van een wachtgeldvoorziening te kunnen bekostigen (afgerond € 225.000). 
 
Optie B: 
Een alternatief is om bij de jaarrekening 2022 gelijk € 225.000 in de reserve te storten ten laste van het 
resultaat. 
- Voordeel : Geen structurele last en direct genoeg in de reserve voor mogelijk wachtgeld. 
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- Nadeel : Hoewel dit een bestendige gedragslijn kan worden, gebeurt dit dan wel steeds ad hoc. 
 
De portefeuillehouder heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor optie A en deze voorkeur is daarom 
ook opgenomen in de formulering van het concept besluit van het college. 
 
 
AANPAK/UITVOERING 
Na het collegebesluit wordt het voorstel voor een structurele dotatie aan de reserve ingebracht bij de 
Kadernota 2024-2027 en bij de 1e berap 2023 wordt de incidentele dotatie voor het jaar 2023 ingebracht.  
 
NB: Bij de jaarrekening 2022 wordt gemeld dat er een overschrijding is ontstaan door de vorming van een 
wachtgeldvoorziening die deels gedekt is door het gespaarde in de reserve. Per saldo zorgt dit voor een 
nadeel van € 298.000. 
 
 


