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’Toename van 400
procent exorbitant’
Dominic Schijven

412 nieuwe coronabesmettingen
Alkmaar ■ In de regio Alkmaar zijn woensdag 412 nieuwe
coronabesmettingen vastgesteld. Dat zijn er 104 minder dan
een dag eerder: 516.
De positief geteste personen
zijn 179 inwoners van de gemeente Alkmaar, 116 van Dijk en
Waard, zestig van Bergen, 33
van Castricum plus 24 van Heiloo.
Dat komt naar voren uit actuele informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) en de GGD
Hollands Noorden.

In West-Friesland zijn 291
nieuwe besmettingen geconstateerd, in de Noordkop 196.
De teller sinds de uitbraak van
het virus media maart 2020
komt daardoor op 125.374 inwoners van Noord-Holland Noord
die corona hebben gehad of
hebben.
In het Noordwest Ziekenhuis
(NWZ) in Alkmaar liggen momenteel negentien coronapatienten: zes op de intensive care
en dertien op verpleegafdelingen. Er zijn geen nieuwe overledenen gemeld.

B R AN D Auto’s verwoest aan Mesdaglaan

Alkmaar ■ Twee auto’s zijn in de nacht van dinsdag op woensdag door
brand verwoest op een parkeerplaats aan de Mesdaglaan in Alkmaar. Het
ontstaan van de brand wordt door de politie onderzocht.
FOTO DNP.NU

Senioren willen dat Alkmaar bij
kabinet protesteert over AOW
Alkmaar ■ We gaan er wel
niet over, aldus de Senioren Partij Alkmaar (SPA), maar misschien kan de gemeenteraad
toch iets betekenen voor de
AOW’ers.
De Senioren stellen voor de
dat de raad het college opdracht geeft om te protesteren
bij het nieuwe kabinet. Dat wil
de koppeling verbreken tussen
het minimumloon en de AOWuitkering. Alkmaar moet duidelijk maken dat het zich daar
grote zorgen over maakt.
De koppeling betekent dat de
AOW-uitkering
automatisch
mee stijgt als het minimumloon wordt verhoogd. Dat laatste is een voornemen van het
nieuwe kabinet. Alle andere uitkeringen moeten gekoppeld
blijven en dus mee stijgen,
maar alleen de AOW niet.

Aftrekpost
,,We komen ouderen tegemoet
via een hogere ouderenkorting”, zo citeert SPA-raadslid

Cor van Vliet het nieuwe regeerakkoord. Vak- en ouderenbonden hebben daar in de media al tegen gefulmineerd. Die
korting is een aftrekpost bij de
belastingaangifte. En juist de
groep met alleen AOW of AOW
en een heel klein pensioentje,
hebben zo’n aftrekmogelijkheid niet.
Dat leidt volgens Van Vliet
zeer waarschijnlijk dus tot verlies van koopkracht bij deze
groep. ,,Waardoor getwijfeld
mag worden of nog wel sprake
is van een reëel bestaansminimum.” Nu al, aldus het raadslid,
moet deze groep vaak aankloppen bij de bijzondere bijstand.
Het college moet het kabinet
duidelijk maken dat de koppeling in stand moet blijven.
De Senioren zoeken op dit
moment steun voor hun voorstel bij de andere fracties. Die
stemmen daar in de raadsvergadering van 27 januari over.
Gert van der Maten

➔ Vervolg van regiovoorpagina
Alkmaar ■ Eind november 2021
wordt zomaar het vertrek van de
langzittende directeur Jan Zijp
van Ronduit aangekondigd. Na
16,5 jaar bij de stichting, komt de
koepel met een kort bericht: ’In
onderling overleg zijn de raad
van toezicht en de bestuurder Jan
Zijp overeengekomen dat Jan de
Stichting Ronduit met ingang
van 1 februari 2022 gaat verlaten.’’
Verdere toelichting komt er op dat
moment niet, het laat zich vrij vertalen naar ’ontslag’. Een maand later
blijft Richard Liefting van de raad
van toezicht bij die uitleg. ,,In onderling overleg zijn we overeengekomen dat de bestuur de organisatie
gaat verlaten.’’
Volgens ingewijden uitte de directeur kritiek op de dikte van de portemonnee van de leden van de raad
van toezicht. Die bepalen de eigen
vergoeding, en die is mét terugwerkende kracht flink verhoogd. De kritiek wordt niet op prijs gesteld.

Stevig
Op dit moment is Zijps toekomst
onduidelijk. Hij mag opeens toch
langer blijven. Maar hij zit niet stevig in het zadel, het vertrek hangt
evengoed boven zijn hoofd. De formele gezamenlijke reactie luidt:
,,De raad van toezicht laat weten
nog in gesprek te zijn. Zijp verlaat
Ronduit nog niet, zodra er meer bekend is laat de stichting dat weten.’’
Liefting licht toe waarom Zijp nog
niet weg is: ,,De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
uitte zorgen over de continuïteit en
de overdracht.’’
Zijp doet geen mededelingen over
het waarom van zijn vertrek: ,,Het is
een interne kwestie. Het heeft betrekking op mijn persoon dus ik kan
er verder geen mededelingen over
doen.’’ Wel geeft de bestuurder aan
dat het niet aan zijn bedrijfsvoering
heeft gelegen. In zijn jaren heeft hij
van een stichting met onder meer financiële problemen een gezonde organisatie neergezet. Hij kijkt er met
trots op terug. ,,En nu ga ik met plezier verder, enthousiast aan de
slag.’’

Bedragen
De Alkmaarse politiek roert zich.
Lokale partij OPA heeft bij het college van burgemeester en wethouders
aangeklopt. Die meldt dat de raad
van toezicht hun vergoeding heeft
verhoogd naar 8.000 euro voor een
lid en naar circa 12.500 euro voor de
voorzitter. In 2015 heeft de raad de
eigen honorering opgeschroefd van
2.000 euro naar 5.000 euro per jaar.
De vergoeding voor de voorzitter
werd verhoogd naar een bedrag van
7.500. Het gaat om een een verhoging van 400 procent in zes jaar tijd.
Liefting: ,,De bedragen komen me
niet onbekend voor.’’
OPA vraagt zich af of deze verhoging ’billijk en redelijk’ is.
Liefting stelt dat de bedragen zo
gek niet zijn, het valt binnen de
richtlijnen van de VTOI-NVTK. Die
organisatie vertegenwoordigt toezichthouders uit de sectoren kinderopvang en onderwijs. ,,De bezoldiging is opgesteld binnen de geldende wet- en regelgeving. Het past bij
de verantwoordelijkheden die deze
baan vergt.’’

Jan Zijp: ,,Het is een interne kwestie. Het heeft betrekking op mijn persoon dus
ik kan er verder geen mededelingen over doen.’’
JJFOTO.NL / JAN JONG

OPA benadrukt het verband tussen Zijps vertrek en de salarisverhoging van de raad. Liefting stelt die
kritiek niet op prijs, verwerpt het.
Hij bevestigt wel dat de directeur
een mening had. ,,Overwegingen
door de bestuurder en GMR zijn
meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.’’

’Uitdijende vergoedingen’
Deskundige en directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB, dé belangenbehartiger van openbare scholen
en hun besturen, overweegt uitgebreid onderzoek naar ’uitdijende
vergoedingen’ van toezichthouders.
,,In zijn algemeenheid is het al bijzonder te noemen dat een raad van
toezicht zichzelf mag honoreren’’,
zegt Teegelbeckers.
Het fenomeen bestaat sinds 2010.

❜❜

Toezichthouder
moet zichzelf
afvragen: Ik
vervul een
maatschappelijke rol.
Heb ik iets aan
de kwaliteit
bijgedragen van
het onderwijs?
Of is er sprake
van
zelfverrijking?

Met de wet ’goed onderwijs, goed
bestuur’ werd de tweekoppige constructie van een betaalde raad van
toezicht naast een bestuur in het leven geroepen. Het bestuur bestuurt,
de raad houdt toezicht. Inmiddels
heeft naar schatting zo’n tachtig
procent van de scholenstichtingen
een dergelijke constructie, volgens
Teegelbeckers. ,,Het is gangbaar’’.
Voor 2010 waren de voorgangers
van de raden van toezicht nog vrijwilligers. Die deden hielden toezicht voor een onkostenvergoeding.
Teegelbeckers ziet de salarissen
overal al jaren oplopen. In 2012 zat
die nog op 2.000 à 3.000 euro per
jaar. Inmiddels kan dat in bepaalde
categorieën -afhankelijk van zaken
als de grootte van de stichting - al
oplopen tot ruim 20.000 euro. ,,Absurde bedragen, vinden wij.’’
Het kan nog gekker dus dan bij
Ronduit, geeft hij aan. ,,Ik kan niet
specifiek ingaan op het geval van
Ronduit, maar een toename van 400
procent vind ik wel exorbitant.’’

Gerechtvaardigd
Een raad van toezicht baseert het salaris op VTOI-NVTK-adviezen. Volgens Teegelbeckers hoeven raden
die adviezen niet per se te volgen,
een raad zou bij zichzelf te rade
moeten gaan. ,,Een toezichthouder
moet het zichzelf afvragen: Ik vervul een maatschappelijke rol, is dit
salaris gerechtvaardigd? Heb ik iets
aan de kwaliteit bijgedragen van het
onderwijs? Is het werk veel zwaarder geworden? Is de context veranderd? Of is er sprake van zelfverrijking?’’
Hij geeft aan: ,,Een raad van toezicht doet doorgaans zes vergaderingen per jaar met wat voorbereiding.’’ Dat is dus een paar duizend
euro per vergadering. En dan zijn er
ook nog ’stapelaars’, mensen die in
verschillende raden zitten.

Buitensporig?
Liefting: ,,Het is complexe materie.
Wat is wenselijk? Iedereen kan hier
iets van vinden. Buitensporig? Het
is aan een ieder wat dat is. Het is een
morele discussie, ik snap het. Het
gaat om maatschappelijk geld. Maar
ik denk dat onze tijdinspanning het
rechtvaardigt, dat het fatsoenlijk
is.’’

