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De fractie van het CDA diende in de raadsvergadering van 3 april 2012 een motie in over topinkomens bij 
gesubsidieerde instellingen. De motie is unaniem aangenomen. 
Vorig jaar informeerden we uw raad over de uitvoering van de motie (zie raadsinformatiebrief 83 en 
beantwoording vragen SP 42). Daarbij gingen we onder meer in op de beperkte juridische mogelijkheden 
van gemeenten om topinkomens te voorkomen. We refereerden hierbij aan een beroepszaak van 
verslavingszorginstelling Novadic-Kentron tegen de gemeente Eindhoven. Inmiddels is in deze zaak een 
gerechtelijke (tussen)uitspraak gedaan. In voorliggende RIB gaan we in op de uitspraak, de huidige stand 
van zaken en de gevolgen voor de uitvoering van de motie.  
 
Uitspraak 
De gemeente Eindhoven had aan de subsidie van een aantal instellingen de voorwaarde verbonden dat zij 
geen topinkomens mochten betalen (Balkenendenorm). De (lagere) Brabantnorm uit de motie van uw raad 
heeft dezelfde strekking als de aanpak van de gemeente Eindhoven. De rechtbank Den Bosch oordeelde 
recent dat zo’n inkomensvoorwaarde niet mag worden opgelegd,  omdat de Algemene wet bestuursrecht 
daar geen ruimte voor geeft. De gemeente Eindhoven overweegt tegen de uitspraak in beroep te gaan.  
In raadsinformatiebrief 83 refereerden we aan de Wopt en de op 1 januari 2013 in werking getreden Wnt 
(Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). De rechtbank is niet 
toegekomen aan de beantwoording van de vraag of de rijksregelgeving uitputtend is bedoeld en of daarmee 
lagere overheden regels rond (top)inkomens mogen stellen.  
 
Alternatieven 
Volgens de VNG laat de uitspraak onverlet dat gemeenten wel andere mogelijkheden hebben om eisen te 
stellen aan de inkomens die worden betaald bij gesubsidieerde instellingen. De VNG presenteert naar 
verwachting nog voor de zomervakantie de nieuwe model subsidieverordening waarin zij manieren belicht 
waardoor gemeenten wel te hoge topinkomens bij gesubsidieerde instellingen kunnen tegengaan (zie 
www.vng.nl -> topinkomens).  
Ons college streeft ernaar - voor zover juridisch mogelijk - om invulling te geven aan uw raadsmotie. 
Wel achten wij het verstandig om eerst het alternatief dat de VNG momenteel uitwerkt af te wachten en 
kritisch te beoordelen. Vanzelfsprekend komen wij hierop terug bij uw raad.  
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