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Actuele Motie - Normering topinkomens BIS instelling Concertzaal en Schouwburg   AcM5 

 

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven, hebben de eer de 

volgende actuele motie aan te bieden. 

 

Overwegende dat: 

• De Wet Normering Topinkomens, die tot doel heeft bovenmatige beloning van top-

functionarissen bij instellingen in (semi)publieke sector tegen te gaan en transparant te 

maken, is inmiddels breed geaccepteerd en toegepast. 

• De Raad van Eindhoven scherp toeziet op de bezoldiging van bestuurders bij Gemeen-

schappelijke Regelingen en gesubsidieerde instellingen en het dus logisch lijkt dat 

eenzelfde lijn ook gehanteerd wordt bij instellingen waarvan de gemeente 100% 

aandeelhouder is. 

• De gemeente Eindhoven met twee cultuurinstellingen, namelijk het Muziekcentrum 

Eindhoven N.V. en Parktheater Eindhoven N.V., middels een 100% aandeelhouderschap 

sterker vervlochten is dan met andere instellingen met een maatschappelijk belang,  

• Binnen de subsidievoorwaarden voor de Eindhovense cultuursector (‘Subsidieregeling 

Cultuur Eindhoven 2017-2020’) met betrekking tot de BIS-instellingen expliciet is 

opgenomen dat vanaf 2016 aan de Governance Code Cultuur (GCC) voldaan moet 

worden. 

• Principe 4 van de GCC stelt dat het bezoldigingsbeleid past bij (het karakter van) de 

instelling en overeenstemt met de wettelijke voorschriften (Wet normering Topinkomens) 

en subsidievoorwaarden en hierover open en transparant is. 

 

Van mening zijnde dat: 

• De gemeente Eindhoven in het algemeen een voorbeeldrol dient te vervullen en dit zeker 

ook van toepassing moet zijn op het bezoldigingsbeleid in algemene zin en meer 

specifiek ten aanzien van de cultuurinstellingen waarvan de gemeente 100% van de 

aandelen in bezit heeft. 

• Gebleken is dat over de jaren 2016 en 2017 de interpretatie en uitvoering van de WNT en 

de GCC (hoogte bezoldiging en transparantie) af kan wijken en het derhalve zinvol lijkt 

om, zeker voor deze twee cultuurinstellingen, duidelijkheid te verschaffen. 

• De gemeente Eindhoven als 100% aandeelhouder conform de statuten specifieke 

verantwoordelijkheden en ook bevoegdheden heeft ten aanzien van de bestuurders en 

de bezoldiging van de bestuurders en de statuten en het reglement ook ruimte bieden 

om hierover expliciete afspraken te maken. 

• De Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot taak heeft, waar nodig, toe te zien op 

de prestaties van de directie en in relaties tot deze prestaties ook actief een rol dient te 

spelen bij de vaststelling van een passende bezoldiging binnen de vastgestelde kaders en 

de maatschappelijke normen.  

• Het Parktheater Eindhoven sinds 2009 op een jaar na (2014) positieve financiële 
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resultaten laat zien, een initiatiefvolle programmering kent met een goede binding met 

de stad en de regio en op hoofdlijnen voldoet aan de Governance Code Cultuur met een 

bezoldiging van de bestuurder die binnen de kaders past. 

 

Stelt de Raad voor te besluiten het college de opdracht te geven: 

1. De bezoldiging van de bestuurders van de cultuurinstellingen waar we 100% 

aandeelhouder van zijn, Muziekcentrum Eindhoven N.V. en Parktheater Eindhoven N.V., te 

maximeren op het niveau van de bezoldiging van de Eindhovense wethouders (categorie 

8, gemeenten met een inwonertal tussen 150.000 en 375.000 inwoners) en ook de 

toekomstige indexeringen behorende bij deze categorie van toepassing te verklaren. 

2. Mocht deze bezoldiging nu of in de toekomst hoger liggen dan het bijbehorende 

maximum zoals vastgelegd in de WNT-norm, dan dient de WNT-norm als maximum 

gehanteerd te worden.  

3. De bezoldiging van de bestuurders expliciet vast te leggen in de door de accountant 

goedgekeurde jaarrekening. 

4. De punten 1, 2 en 3 vast te leggen in de statuten of het reglement van beide N.V.’s en van 

toepassing te verklaren op nieuw te benoemen bestuurders. 

5. Met de Raad van Commissarissen van Muziekcentrum Eindhoven N.V. in gesprek te gaan 

over de bezoldiging van de bestuurder in relatie tot de hierboven benoemde 

beslispunten en de bezoldiging in de jaren 2016 en 2017 en de Raad ten laatste in het 

eerste kwartaal van 2019 te informeren over de bevindingen en conclusies. 

 

Eindhoven, 18 december 2018 

 

De leden van de raad 

Arnold Raaijmakers, indiener (PvdA) 

Saskia Lammers, indiener (GroenLinks) 

Murat Memis, indiener (SP)  

Wilma Richter, indiener (50PLUS)  

Dré Rennenberg, indiener (OAE)  

Geert Geerts, indiener (LE)  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 18 december 2018. 

                      verworpen 

 

 

J. Verbruggen, griffier 


