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1. Inleiding
Voor sprake is van besluitvorming van uw vergadering over de samenstelling en benoeming
van het college, achten wij het raadzaam te besluiten over de bezoldiging van de
hoogheemraden. De bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur van een waterschap
is geregeld in het recent gewijzigde Waterschapsbesluit, dat aan u is toegezonden bij de
nazending d.d. 29 december voor uw vergadering van 8 januari als onderdeel van
agendapunt 10, ingekomen en verzonden stukken. Als norm voor de bezoldiging van
hoogheemraden wordt in het Waterschapsbesluit gehanteerd een bedrag van maximaal
500% van € 3.487,84 per maand voor de gezamenlijke hoogheemraden. Onderstaand doen
wij u een voorstel voor de bezoldiging van de hoogheemraden toekomen.
2. Voorstel
Wij stellen u voor de bezoldiging van de hoogheemraden per 8 januari 2009:
a. vast te stellen op het wettelijke vastgestelde maximum van 500% van € 3.487,84 per
maand voor de gezamenlijke hoogheemraden
b. de bezoldiging voor de loco-dijkgraaf vast te stellen op een bedrag 5% hoger dan het
bedrag voor de andere hoogheemraden.
3. Achtergrondinformatie
Artikel 3.11 van het Waterschapsbesluit zegt over de bezoldiging van leden van het dagelijks
bestuur het volgende:
1. Een lid van het dagelijks bestuur geniet een bezoldiging van € 3.487,84 met dien
verstande dat het totaal van de bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur, met
uitzondering van de voorzitter, wordt gesteld op ten hoogste 500% van dit bedrag.
2. In afwijking van het eerste lid, kan de bezoldiging van de individuele leden van het
dagelijks bestuur op een hoger of lager bedrag worden gesteld, mits het totaal van de
bezoldiging, met uitzondering van de voorzitter, niet meer bedraagt dan 500% van het in het
eerste lid genoemde bedrag.
3. Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, wordt het in het
eerste lid genoemde bedrag overeenkomstig gewijzigd.
Voor de hierboven aangehaalde regeling rechtspositie van leden van het dagelijks bestuur is
nauw aangesloten op de regeling die geldt voor wethouders. De nieuwe bezoldigingsregel is,
anders dan in de eerdere regels, losgekoppeld van die van de voorzitter. Hoogheemraden
worden ingeschaald conform de inschaling voor wethouders in gemeenteklasse 8 (een
gemeente van 60.001-100.000 inwoners). De bezoldiging van wethouders in die
gemeenteklasse bedraagt €6.975,68 per maand. Afgesproken is dat de tijdbestedingnorm
wordt bepaald op 50% van de wethoudersvergoeding van die gemeenteklasse met een

maximum van 250% per waterschap. Binnen dit maximum kunnen waterschappen overgaan
tot een flexibele tijdbesteding van de hoogheemraden.
Voor de individuele hoogheemraden geldt met bovenstaande regel een normbedrag van
€ 3.487,84 per maand (zijnde 50% van de wethoudersvergoeding) welk bedrag conform de
gemeentelijke en Rijksrechtspositiestructuur periodiek wordt bijgesteld. Het algemeen
bestuur van het hoogheemraadschap kan bepalen de maandelijkse bezoldiging voor
hoogheemraden op een hoger of lager bedrag vast te stellen dan de norm, mits het totaal
niet uitkomt boven 500% van € 3.487,84 (is € 17.439,20).
Wij zien voor de hoogheemraad die tevens loco-dijkgraaf is reden om af te wijken van de
vastgelegde norm. De loco-dijkgraaf zal immers tijd dienen in te ruimen en besteden voor het
vervangen van de dijkgraaf bij diens afwezigheid in vakantietijden of daar waar de dijkgraaf
meerdere afspraken of werkzaamheden tegelijkertijd heeft. Wij achten een hogere
bezoldiging voor de loco-dijkgraaf van 5% hoger dan die van de andere hoogheemraden
gerechtvaardigd.
De bij 2. hierboven genoemde uitgangspunten voor de bezoldiging werken voor het jaar 2009
als volgt uit:
Bezoldiging per maand bij vijf hoogheemraden (totaal 500% van € 3.487,84 is € 17.439,20):
a. per individuele hoogheemraad 99% van het normbedrag ad € 3.487,84 is €3.452.96
b. voor de loco dijkgraaf 104% van het normbedrag ad € 3.487,84 is €3.627,35
Bezoldiging per maand bij vier hoogheemraden (totaal 500% van €3.487,84 is € 17.439,20):
a. per individuele hoogheemraad € 123.75% van het normbedrag ad € 3.487,84 is
€4.316.20
b. voor de loco-dijkgraaf 128.75% van het normbedrag ad € 3.487,84 is €4.490.59
Bezoldiging per maand bij drie hoogheemraden (totaal 500% van € 3.487,84 is €17.439,20):
a. per individuele hoogheemraad € 165% van het normbedrag ad €3.487,84 is
€5.754.94
b. voor de loco-dijkgraaf 170% van het normbedrag ad € 3.487,84 is €5.929.33
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