
 

per e-mail (staten@prvlimburg.nl) 
 
Voorzitter Provinciale Staten van Limburg 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht        Weert, 5 november 2014 
 
 
vragen op grond van art. 38 RvO: beloning topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 
met het verzoek deze door te leiden naar het College van Gedeputeerde Staten 
 
 
Geachte voorzitter,  
 
Ten behoeve van de verdere ontwikkeling van Greenport Venlo is het voornemen kenbaar gemaakt 
om kwartiermakers aan te stellen. Deze moeten de nagestreefde organisatorische omschakeling tot 
stand brengen, waarbij de provincie de regie houdt over het proces. De kwartiermakers opereren in 
dat opzicht namens gedeputeerde Beurskens, zo hebben we begrepen.  
Onze fractie gaat er van uit dat de betreffende functionarissen nu al in gemeentelijke dienst zijn, dan 
wel bij de provincie werkzaam zijn. 
 
Wij stellen u daarom de volgende vragen: 
 1. Worden er ambtenaren bij Greenport gedetacheerd en op welke wijze leggen zij aan de 
      gedeputeerde verantwoording af?  
 2. Wat is de hoogte van de inschaling binnen de kaders van de ambtelijke salarisschaal?  
 
Mogelijk dat ook hier gebruik gemaakt gaat worden van interimmers. Mocht dat het geval zijn dan 
mogen wij aannemen dat strikt de beleidsregel toepassing Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen wordt gehanteerd. Kortheidshalve verwijzen wij naar het besluit van de Minister 
d.d. 20 juni 2014 nr.: 2014–0000315901. 
In de bijlage § 10. Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking lezen we:  
“Van alle topfunctionarissen zonder dienstbetrekking dienen de bezoldigingsgegevens openbaar te  
worden gemaakt. Hiervoor is geen minimale termijn.”  
 
Vandaar dat wij de volgende vragen aan u stellen:  
 3. Wordt momenteel nog gebruik gemaakt van de diensten van interim-managers binnen de 
     provincie dan wel binnen de provinciale semi(publieke sector)?  
     Is dit het geval dan verzoeken wij hierover nader geïnformeerd te worden met specificatie 
     van de functies en de daarbij behorende bezoldiging, waarbij we verwijzen naar de     
     beleidsregel.  
 4. Kunt u daarnaast een overzicht geven van alle functionarissen in de (semi)publieke sector 
     waar de provincie een relatie mee heeft en die wat betreft bezoldiging vallen onder de 
     criteria WNT? Inclusief bedrijven waar de provincie medeaandeelhouder van is, dan wel 
     instellingen en bedrijven waarmee de provincie een subsidierelatie heeft, met vermelding 
     van de hoogte van de bezoldiging. 
 



 
 
 
 
Op het moment dat een interim-topfunctionaris zijn interim-functie binnen een periode van 18 
maanden, zes maanden of meer vervult, is de WNT-norm op hem van toepassing, zo staat in de 
beleidsregel. 
 
En vragen wij u: 
 5. Op welke wijze wordt hier gevolg aan gegeven? Anders gezegd hoe wordt op dit punt 
     uitvoering gegeven aan het gestelde in de beleidsregel?  
 6. Vallen er functionarissen onder de overgangsregel en zo ja, gelieve ons hierover    
     inhoudelijk nader te informeren.  
 
Graag beantwoording binnen de gestelde termijnen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de fractie Partij van de Arbeid Provinciale Staten Limburg 
 
Alouis Heijmans +31 495 521 998  
Jasper Kuntzelaers +31 6 23 05 75 97 
 


