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Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen op
november 2015
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Constaterende dat:
a

a

a

o

de vergadering van aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
van 14 september 2015 een voorstel m.b.t. de beloningsstructuur voor de directie
van die bank heeft vastgesteld, wat heeft geresulteerd in een besluit om de
maximale beloning vast te stellen op 272.000 euro bruto per jaar
dit voorstel erg afwijkt van de Wet Normering Topinkomens (WNT), die van
publieke functionarissen verlangt dat de maximale beloning gelijk is aan die van de
minister president, te weten 179.000 in 2016
de aard van de NWB, met het karakter van een nutsbank, het meer dan
rechtvaardigt om wél in de geest van de WNT te handelen, zeker gezien het
maatschappelíjke debat dat naar aanleiding van de bankencrisis in 2008 over de
bankiersbeloningen is ontstaan
de NWB een middelgrote organisatie is met 50 medewerkers, dus een
overzichtelijke 'span of control' kent
de vertegenwoordigend bestuurder van Brabantse Delta in die vergadering dit
voorstel heeft ondersteund.

Spreekt als zijn mening uit dat:

o
o

het wordt betreurd dat dit besluit is genomen
het in de rede had gelegen dat de vertegenwoordiger van Brabantse Delta een
tegenstem zou hebben uitgebracht, gelet op de financiële soberheid die Brabantse
Delta in het Bestuursakkoord 2015 - 2019 voorstaat, én gelet op het unanieme
besluit dat het AB van dit waterschap op 3 oktober 2OO7 over deze kwestie heeft
genomen (motie Spronk).

Verzoekt het DB van waterschap Brabantse Delta
tijdens de komende aandeelhoudersvergadering van de NWB, of zoveel eerder als
mogelijk, doch in ieder geval bij een personele wisseling in de directie, bij motie het
voorstel te doen om de bezoldiging van de directie van de NWB te matigen en het
beloningsbeleid van de NWB te laten aansluiten bij de geest van de wet Normering
Topinkomens
en gaat over tot de orde van de dag
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