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Geachte fractie,  

 

Op  heeft u schriftelijke vragen (nummer SV-1701) gesteld over het salaris van de directeur van de HVC. In deze 

brief vindt u onze reactie op de door u gestelde vragen. 

 

Uw vragen 

1. Is het salaris van de per 9 januari 2017 benoemde algemeen directeur van HVC in lijn met de WNT? 

2. Zo nee, wat zijn de redenen waarom hiervan is afgeweken? 

3. Welke inspanningen heeft het college verricht om motie M 2016 12 uit te voeren, bijvoorbeeld lobbyen bij 

andere gemeenten voor een gezamenlijk voorstel? 

4. Heeft het college een voorstel ingediend tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 

woensdag 21 december 2016 om het salaris in lijn te brengen met de WNT? 

 

Reactie 

Ik heb als portefeuillehouder het standpunt van de raad, neergelegd in motie M 2016 12, besproken met 

collega’s in de regio en ingebracht in de Algemene Vergadering van 2 juni. Ik heb u destijds daarover in een 

memo geïnformeerd. De voorzitter van de vergadering, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, heeft 

naar aanleiding van de discussie in deze vergadering vervolgens toegezegd dat het beloningsbeleid zo snel 
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mogelijk komt. De Algemene Vergadering stelt de kaders voor het beloningsbeleid, de raad van commissarissen 

geeft invulling aan de gestelde kaders.  

 

Op 9 januari is de heer D. van Steensel benoemd tot algemeen directeur van afval-, grondstoffen en 

energiebedrijf N.V. HVC.  Over het salaris zijn nog geen afspraken gemaakt. Dat is aan de orde na een besluit 

over het beloningsbeleid dat naar verwachting in maart in de vergadering van aandeelhouders wordt 

besproken.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

T.J.M. Groot 

wethouder Openbare ruimte 

 

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend. 


