Provincie Flevoland
Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van Forum voor Democratie over de
wachtgeldregeling binnen de Provincie Flevoland, ingediend op 29 november 2019, en de
antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 17 december
2019(2526676).

1. Bent u op de hoogte dat er vandaag zowel in de Volkskrant als het NRC artikelen zijn verschenen
over het gebruik van de wachtgeldregeling binnen de provincie Flevoland?
Ja wij zijn op de hoogte van de verschenen artikelen in de Volkskrant en het NRC.

2. Bent u op de hoogte dat hoogleraar regionaal bestuur de heer Marcel Bogers heeft aangegeven
dat dit oneigenlijk gebruik van wachtgeld regeling is? Zo ja bent u het met hem eens? Zo niet kunt
u aangeven waarom niet?
Er is hier geen sprake van oneigenlijk gebruik van het wachtgeld. In 2001 is de APPA regeling op
verzoek van de tweede kamer aangepast om de terugval in inkomen van een deeltijd bestuurder
tijdelijk aan te kunnen vullen. (TK 27 220, nr. 7).

3. Kunt u aangeven of hier in strijd met de wettelijke bepalingen wordt gewerkt? En zo nee
waarom niet?
Er wordt niet in strijd met de wettelijke bepalingen van de Appa gewerkt. De Appa omschrijft in
artikel 21 dat er recht op een wachtgelduitkering is voor een lid van gedeputeerde staten met
ingang van de dag van aftreden, indien hij nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
De uitvoeringsinstantie APG stelt vast of er recht is op een uitkering en zo ja, wat de duur en de
hoogte daarvan is.

4. Klopt het door de Volkskrant genoemd bedrag van € 2000,- per maand voor de wachtgeldregeling
voor gedeputeerde Appelman? Zo niet kunt u aangeven hoeveel wachtgeld er dan betaald wordt.
Kunt u aangeven hoeveel dit per gedeputeerde is?
De berekening van de hoogte van het wachtgeld wordt door het APG gemaakt en zij keren dat
bedrag ook uit aan de bestuurder. De heer Appelman heeft zelf inzicht in het precieze bedrag dat
APG aan hem persoonlijk uitkeert, de provincie niet. APG factureert aan de provincie inclusief
gemaakte verwerkingskosten en dat is dus meer dan het bedrag dat de gedeputeerde krijgt. Voor
geen enkel collegelid is het precieze bedrag inzichtelijk.

5. Klopt het citaat in de Volkskrant d.d. 25-11-19 waarin gedeputeerde Appelman stelt dat hij de
hele week werkt, omdat deeltijd een fictie is?

Dat heeft gedeputeerde Appelman inderdaad in het interview met de Volkskrant gezegd.
6. Bent u het met ons eens dat de wachtgeldregeling zou moeten dienen ter compensatie voor het
wegvallen van het gehele inkomen van een gedeputeerde wanneer deze na zijn ambtstermijn niet
meer terug zou komen en voordat deze een nieuwe betrekking heeft? Zo nee, waarom niet?
Nee. De Provincie- en Gemeentewet maken het sinds 1994 mogelijk dat de functie van
gedeputeerde en wethouder in deeltijd wordt vervuld. De Appa bepaalde tot 2001 dat er geen recht
op uitkering bestaat als de gewezen ambtsdrager dezelfde functie in deeltijd gaat vervullen.

Provincie Flevoland
De toekenning van een Appa-uitkering aan deeltijdwethouders (en gedeputeerden) is in 2001 op
nadrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer door middel van een nota van wijziging in de wet
opgenomen (TK 27 220, nr. 7). Op grond van deze aanpassing kreeg ook een gewezen wethouder of
gedeputeerde een uitkeringsrecht “als hij als zodanig een betrekking in mindere omvang is gaan
uitoefenen”.
Met deze nieuwe bepaling werd het mogelijk een terugval in inkomen te compenseren zowel als de
gedeputeerde een functie buiten de provincie accepteert na aftreden als in het geval wanneer een
gedeputeerde na een full time aanstelling terugkeert in een part time aanstelling.
7. Bent u het eens dat met het opzoeken van de mazen binnen de regelingen en de schijn van
oneigenlijk gebruik van regelingen hiermee het imago van politieke bestuurders wordt geschaad?
Nee. Er is hier geen sprake van oneigenlijk gebruik en dus ook niet van het opzoeken van de mazen
van de wet. De uitvoeringsinstantie toetst zelf of een bestuurder in aanmerking komt voor de
regeling.

8. Kunt u aangeven of het gebruik van de regels rond de wachtgeldregeling op voorhand juridisch
gecheckt zijn met het ministerie van Binnenlandse Zaken en of een andere instantie die hier over
zou gaan? Zo ja kunt u aangeven met wie dit is gedaan en wat de adviezen waren?

De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Appa. Alle provincies gezamenlijk
hebben de uitvoering van deze bijzondere uitkeringsregeling, na het doorlopen van een
aanbestedingsprocedure, uitbesteed aan het APG. Het APG voert de Appa uit en heeft daarnaast
een adviserende rol. Het APG stelt vast of er, op basis van de Appa, recht is op een
wachtgelduitkering. Als er recht op een uitkering bestaat, neemt het APG een besluit over de duur
en de hoogte van de uitkering.
9. Heeft elke nieuwe ambtsdrager na het aantreden een kopie ontvangen van de gedragscode
gedeputeerde? En is hiervoor voor ontvangst getekend?

Er is in diverse gesprekken met de bestuurders aandacht besteed aan integriteit en ook verwezen
naar de gedragscode.
10. tn Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden staat onder punt 3.2. :
"Wij handelen in de uitoefening van ons ambt niet zodanig dat wij vooruitlopen op een functie na
aftreden. ” Klopt het dat twee gedeputeerden tijdens de start van deze statenperiode hebben
onderhandeld over de bestuurlijke positie waar ze in terug zijn gekomen?
Dit artikel is gebaseerd op een artikel uit de landelijke modelgedragscode dat is opgenomen om het
risico op verstrengeling van persoonlijke en functionele belangen te vermijden. Dat betekent dat
een gedeputeerde niet tijdens zijn of haar ambt met bedrijven en/of instanties, waar hij/zij een
functionele relatie mee heeft, afspraken maakt met het oog op een toekomstige betrekking daar.
Dit artikel heeft geen betrekking op een gedeputeerde die na de verkiezingen als lijsttrekker of
statenlid onderhandelt over een coalitieakkoord.

11. In Nederland hebben we een duaal stelsel, bent u het met ons eens dat het onderhandelen door
gedeputeerde, al dan niet voor het terugkomen als gedeputeerde binnen een nieuw bestuur, in
strijd is met het dualisme zoals we dat wettelijk sinds maart 2013 kennen ? Zo nee, niet waarom
niet?

Nee dat is niet in strijd met het dualisme. De functies van gedeputeerde en statenlid zijn niet
verenigbaar. Er is hierop een tijdelijke uitzondering. Na de verkiezingen tot het moment van
aftreden is die combinatie wel mogelijk. (MvT, Kamerstukken II, 28243). In dat geval kan een
gedeputeerde bij coalitiebesprekingen zijn als lijsttrekker/statenlid. Dit gebeurt ook op landelijk en
gemeentelijk niveau.

