
ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT  Motie.   Het algemeen bestuur van het waterschap Amstel , Gooi en Vecht, bijeen in vergadering op 8 oktober,  Kennisgenomen van de uitkomst van de discussie over het beloningsbeleid van de Nederlandse Waterschapsbank in de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 14 september 2015  Constaterende dat 1. Er in 2010 een discussie heeft plaatsgevonden in de aandeelhoudersvergadering van de waterschapsbank over het beloningsbeleid van de directie hetgeen heeft geresulteerd in een besluit om de de maximale beloning vast te stellen op 280.000 euro bruto per jaar, nu door indexatie ruim 286.000 euro 2. Sindsdien de WNT is aangenomen door het parlement, die van functionarissen in de publieke sector verlangt dat de maximale beloning gelijk is aan die van de minister president,  nu ongeveer 176.000 euro bruto per jaar 3. De WNT heeft geleid tot een nieuwe discussie tussen de aandeelhouders van de waterschapsbank  over het beloningsbeleid van de directie en het instellen van een speciale commissie om dit te herbeoordelen in 2014.  4.  Deze commissie bestond uit vier van de groot aandeelhouders waterschappen. Amstel Gooi en Vecht is een van de kleinere aandeelhouders van de Waterschapsbank en zat dus niet in deze commissie 5. De commissie het voorstel heeft gedaan aan de bijzonder aandeelhoudersvergadering welke ook is aangenomen, namelijk om de maximale beloning te verlagen met 5% tot 272.000 euro bruto per jaar voor de directievoorzitter en 85% daarvan voor de overige leden van de directie. De vaste beloning is maximaal 236.500 euro en er is sprake van maximaal 15% variabele beloning  6. Hiernaast hebben directieleden recht  op 2800 euro onkostenvergoeding per jaar, een autoregeling en vergoeding van diverse verzekeringen, en overige zaken die werknemers krachtens de CAO toekomen, inclusief de jaarlijkse indexatie.   Overwegende dat 7. De waterschapsbank een middelgrote organisatie is met 50 werknemers en 3 directieleden die dus een overzichtelijke span of control hebben 8. De bank geld uitleent aan lokale overheden en maatschappelijke organisaties die een relatief laag risico profiel hebben 9. Formeel genomen de directieleden van de Waterschapsbank niet onder de WNT vallen maar hun werk naar ieders gevoel  wel onderdeel uitmaakt van de bredere publieke sector 



10. De gevoerde discussie tussen de aandeelhouders van de waterschapsbank niet tot grote wijzigingen in het beloningsbeleid heeft geleid, ondanks dat de WNT in die periode is aangenomen. 11. Niet op voorhand in het AB besproken  is op welke manier de vertegenwoordiger van het DB van het waterschap Amstel Gooi en Vecht zich zal gaan opstellen in het overleg van de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van de Nederlandse Waterschapsbank van 14 september 2015.   Spreekt als zijn mening uit dat 1. De uitkomst van de bijzondere aandeelhoudersvergadering van de Nederlands Waterschapsbank over  het beloningsbeleid van de directie onbevredigend is omdat zij onvoldoende aansluit bij de geest van de Wet Normalisering Topinkomens.   Verzoekt het DB van het waterschap 1. Schrfitelijk aan het AB te rapporteren hoe hij zich heeft opgesteld tijdens de besluitvorming over de instelling van de commissie die het beloningsbeleid van de directie van de waterschapsbank heeft onderzocht in 2014 en 2015 en tijdens de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 14 september 2015 en welke feitelijk inbreng hij daar heeft geleverd, en hoe hij heeft gestemd met betrekking tot het voorstel over het beloningsbeleid 2. Het standpunt van het Algemeen Bestuur schriftelijk ter kennis te brengen van de andere aandeelhouders van de Waterschapsbank voor de volgende aandeelhoudersvergadering. 3. In de aandeelhoudersvergadering van 2016 het voorstel in te dienen om binnen nu en 5 jaar het beloningsbeleid van de directie opnieuw te evalueren.   En gaat over tot de orde van de dag   PvdA  - Leny van Vliet …. (andere partijen) ….   


