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Artikel 40-vragen Fractie Verbeek wachtgelden en de

pensioenregeling (gewezen) wethouders van de VERZONDEN 0 2 FEB. 2023
gemeente Steenbergen

Geachte heer Verbeek,

U heeft schriftelijk vragen gesteld over de wachtgelden en de pensioenregeling 
(gewezen) wethouders van de gemeente Steenbergen. Uw vragen hebben wij 
hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons antwoord daarop.

Vragen

» Voor welk bedrag is er in 2022 gebruik gemaakt van de wachtgeldvoorziening?

De verwachting is ongeveer C 170.000.

Het bedrag is nog niet definitief en kan nog afwijken. We zijn net gestart met het opstellen 
van de jaarrekening 2022. De definitieve cijfers 2022 worden na de accountantscontrole in 
juni 2023 aan de raad voorgelegd.

» Wat is de stand van de wachtgeldvoorziening per 1 januari 2023?

Ongeveer 264.000 (beginstand tussenrapportage 2022 -/- verwachte mutatie 2022).

* Flandhaaft U Uw mening dat in 2023 en latere járen geen gebruik zal worden gemaakt van 
de wachtgeldvoorziening?

Nee, met de tussenrapportage 2022 is de voorziening aangevuld om te kunnen voldoen 
aan deze toekomstige verplichtingen. De onttrekkingen vanaf2023 zijn echter nog niet 
meegenomen in de begroting 2023 omdat er nog geen definitieve meerjarige 
doorrekening had plaatsgevonden. De exacte informatie zal komen uit de 
jaarrekeningwerkzaamheden 2022. Het (tussentijds) verloop over 2023 zullen we 
meenemen in de tussenrapportage 2023 en indien noodzakelijk meerjarig bij de 
Perspectief nota/begroting 2024-2027.
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« Zo neen, hoe verwacht U dat het verloop van de wachtgeldvoorziening zal zijn?

Het verloop van deze voorziening is afhankelijk in hoeverre hier door de oud-wethouders 
nog gebruik van wordt gemaakt. Jaarlijks wordt er bij de jaarrekening bepaald of de 
voorziening (meerjarig) nog toereikend is en wordt indien nodig hierop aangepast. Zie ook 
voorgaand antwoord, het effect voor 2023 wordt meegenomen in de tussenrapportage 
2023 en meerjarig bij de Perspectiefnota/begroting 2024-2027.

* In welke mate heeft het eventuele gewijzigde verloop van deze voorziening invloed op de 
begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026?

Zie antwoord bij de vorige vraag-

* Welk aantal wethouders maakt per 1 januari 2023 gebruik van de wachtgeldregeling?

De verwachting is dat er in 2023 vooralsnog 3 voormalige wethouders gebruik maken van 
de wachtgeldregeling.

In de "Begroting 2023 Meerjarenraming 2024-2026" staat op bladzijde 200 en 201 de 
voorziening "Pens Fonds wethouders" opgenomen. Per 1 januari 2023 worden deze 
pensioenen geïndexeerd met 11,9696.

Vragen

» Hoe is de actuariële berekening van deze pensioenvoorziening rekening houdend met 
genoemde indexatie van 11,9696?

Deze cijfers zijn nog niet bekend. Met het opstellen van de jaarrekening 2022 worden er 
nieuwe actuariële berekeningen per 31 december 2022 opgesteld hiervoor. Afhankelijk van 
de uitkomst hiervan wordt de voorziening hierop aangepast en het effect meegenomen in 
de jaarrekening 2022. Indien het effect een materieel bedrag is, zal dit in de jaarrekening 
2022 nog nader worden toegelicht. De jaarrekening 2022 wordt na de 
accountantscontrole in juni 2023 aan de raad voorgelegd. Dan kunnen we de definitieve 
cijfers hiervoor verstrekken.

* In welke mate heeft deze nieuwe actuariële berekening invloed op de begroting 2023 en 
de meerjarenraming 2024-2026?

Zie ook de voorgaande antwoorden, de informatie uit de jaarrekening 2022 en het 
(tussentijds) verloop over 2023 zullen we meenemen in de tussenrapportage 2023 en 
indien noodzakelijk meerjarig bij de Perspectiefnota/begroting 2024-2027.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco

E.M.J. Prì
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