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Geachte heer Van den Raadt, 

Op 5 juli 2014 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake offerteaanvragen zorg. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

Vragen: 

Schneidersnorm 

1. Waarom heeft het voorgaande college geen invulling gegeven aan de wens van 
de gemeenteraad tot het instellen van de Schneidersnorm? 

Antwoord: 
De Schneiders-norm is nooit door de raad vastgesteld. In 2011 is er een motie 
aangenomen waarin is bepaald dat organisaties waarvan de top meer verdient dan 
de Balkenende norm, uitgesloten worden van subsidies. De subsidieverordening is 
daar op aangepast. 

2. Waarom heeft het voorgaande college de gemeenteraad niet geïnformeerd over 
het feit dat geen invulling wordt gegeven aan de wens van de gemeenteraad tot 
het instellen van de Schneidersnorm? 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 1. 



Gebonden instellingen 

3. Onlangs heeft het college besloten dat de directeur van Spaarnelanden niet 
meer mag verdienen dan de gemeentesecretaris. Is dat. besluit gebaseerd op een 
door de gemeenteraad vastgesteld besluit/reglement? 

Antwoord: 
Het college heeft dit besloten in zijn functie van aandeelhouder van Spaarnelanden. 
Vanuit juridisch oogpunt is het besluit van het college in zijn functie van 
aandeelhouder een privaatrechtelijke rechtshandeling, die wettelijk is voorbehouden 
aan het college en niet aan de gemeenteraad. Er is derhalve geen door de raad 
vastgesteld besluit of reglement voor nodig. Het college heeft bij zijn besluit 
rekening gehouden met de mening van de raadscommissie Bestuur, de belangen van 
de gemeente en die van Spaarnelanden. Tevens is meegewogen de mening van de 
raad van commissarissen ten aanzien van de noodzakelijke hoogte van de beloning 
in relatie tot de arbeidsmarkt. 

4. Is bij het bepalen van het salaris van de directeur Spaarnelanden rekening 
gehouden met de door de regering aangekondigde WNT-norm voor 2015? 

Antwoord: 
Ja. De WNT-norm 2015 is 100% van het salaris van een minister en het 
maximumsalaris van de gemeentesecretaris van Haarlem ligt daar onder. Omdat dit 
is gehanteerd als maximum voor het salaris van de directeur van Spaarnelanden bij 
diens aanstelling, ligt ook dat salaris onder de WNT-norm 2015. 

5. Waarom stelt Haarlem niet als voorwaarde aan gebonden instellingen dat in de 
jaarverslagen conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector (WNT) gerapporteerd wordt over de inkomens 
van hun topfunctionarissen? 

Antwoord: 
De WNT regelt uitputtend welke organisaties en instellingen moeten voldoen aan 
die wet en daarmee of en hoe zij over de bezoldiging van hun topfunctionarissen 
moeten rapporteren. Het college is van mening dat eigen voorwaarden van de 
gemeente overbodig zijn. In overleg met de beide vennootschappen waar Haarlem 
(mede) aandeelhouder in is (Spaarnelanden en SRO), is in aanvulling daarop 
afgesproken dat zijn in hun jaarverslagen de inkomens van hun topfunctionarissen 
vermelden, ondanks dat de WNT dat voor hen niet voorschrijft. 

6. Waarom verstrekt het college jaarlijks niet aan de gemeenteraad een overzicht 
van de top-inkomens bij de gebonden instellingen/samenwerkingsverbanden? 

Antwoord: 
De gemeente ontvangt van alle verbonden partijen en grote gesubsidieerde 
instellingen de jaarstukken. Indien een organisatie of instelling een verplichting 
heeft tot publicatie van de beloning van hun topfunctionaris(sen) op grond van de 
WNT, dan wordt die informatie in hun jaarstukken opgenomen. De jaarstukken van 



Haarlem 

de verbonden partijen worden ter kennisname of bespreking geagendeerd voor de 
betreffende raadscommissie. Daarmee zijn deze gegevens voor een ieder openbaar 

• te raadplegen. 

WNT-inkomensnorm zorg 

7. Waarom doet Haarlem zaken met zorginstellingen die niet bereid zijn om 
a. uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting om de beloning van hun 

topfunctionarissen op te nemen in hun jaarverslagen, en 
b. de verplichte melding over die beloning te doen bij VWS? 

Antwoord: 
Haarlem is niet verantwoordelijk voor het naleven van de wet door organisaties en 
instellingen waar de gemeente geen zeggenschap over heeft. Het college gaat ervan 
uit dat alle instellingen en organisaties zich aan de verplichtingen van de WNT 
houden. De controle daarop vindt plaats door hun accountants en / of het rijk, in zijn 
rol van toezichthouder. 

8. Waarom heeft het college bij het vaststellen van de lijst van zorginstellingen die 
uitgenodigd gaan worden tot het doen van offerte (aanbesteding zorg), geen 
rekening gehouden met de inkomensnormen WNT? 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 7. 

9. Gaat het college bij de aanbesteding in de publieke en semipublieke sector 
voortaan wel rekening houden met de WNT? 

Antwoord: 
De WNT is een wet waaraan zorgaanbieders gebonden zijn. In de 
offertedocumenten van de gemeente staat dan ook het volgende vermeld: 

"Inschrijver voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en alle van toepassing 
verklaarde onderliggende regelgeving en beleidsregels door de wetgever. Van 
kracht zijn onder andere (niet limitatief): 

• (voorstel voor) Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
• Wet verplichte meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Wet normering topinkomens 

De inschrijver verklaart door ondertekening van de Eigen verklaring dat aan 
deze eis is voldaan. De opdrachtgever kan na voorgenomen gunning vragen om 
het bewijsmiddel." 
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10. Heeft het college overleg gehad over een mogelijke toepassing van de WNT bij 
de aanbesteding van de zorg in Zuid Kennemerland? Zo ja, wat was het 
resultaat van dat overleg? Zo neen, waarom niet? 

Antwoord: 
Er is sprake van een regionale aanbesteding en dit punt is daarom ook regionaal 
afgestemd. In het antwoord op vraag 9 is het resultaat daarvan weergegeven. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

J. Scholten . B^y^Scl^eiders 


