Raadsmededeling

Nummer
Datum
B&W datum
Portefeuillehouder
Onderwerp

: 84/2009
: 10 december 2009
: 10 december 2009
: P.J. Frenken
: Toelichting aanvullende storting voorziening voormalig personeel Najaarsnota.

Aanleiding.
Tijdens de RTG Bestuur en Financiën d.d. 1 december 2009 is bij de behandeling van de Najaarsnota
gevraagd om nadere onderbouwing van de aanvullende storting in de voorziening voormalig
personeel.
Inhoud mededeling.
Lopende verplichtingen op grond van de getroffen uittreedregelingen:
In de gemeentebegroting 2009 zijn – zoals eerder gemeld – de jaarlijkse lasten van de met de beide
oud-secretarissen getroffen uittreedregelingen uit de exploitatiebegroting gehaald en in een
voorziening ondergebracht. De voeding van deze voorziening voor de in 2008 getroffen regeling moet
nog gerealiseerd worden.
In de Voorjaarsnota 2009 is gemeld dat er daarnaast enkele uittreedregelingen zijn getroffen met
medewerkers, die door bijzondere omstandigheden een verminderde arbeidsproductiviteit c.q.
inzetbaarheid hebben en die kort voor de pensionering staan. Bij het opstellen van de Voorjaarsnota
waren de betreffende individuele pensioengegevens van de betrokkenen nog niet bekend. Deze
gegevens zijn inmiddels wel bekend en op basis daarvan zijn de ramingen van de kosten van deze
uittreedregelingen aangepast.
In totaal is een aanvullende storting benodigd van afgerond € 422.000.
Vanwege de privacy en de in de betreffende regelingen gemaakte afspraken omtrent vertrouwelijkheid
volstaan wij met het geven van totaalbedragen. In totaal gaat het om 5 (voormalige) medewerkers. De
totale kosten van deze 5 individuele regelingen van 1 januari 2010 tot het einde van de looptijd
bedragen naar verwachting € 1.146.100.
Daarbij tekenen wij aan dat de kosten van de uitkeringen aan betrokkenen vrij nauwkeurig te ramen
zijn. De verrekening van eventuele nieuwe inkomsten met de uitkeringen is moeilijker te ramen.
Aanpassing van de voorziening aan de hand van de geactualiseerde ramingen:
Stand van de voorziening op 1 januari 2009:
Rente:
Subtotaal:
Storting conform 4e BERAP 2008:
Storting conform Voorjaarsnota 2009:
Subtotaal:
Verplichtingen 2009:

€
245.000
€
6.125
---------------------€
251.125
€
658.939
€
70.000
---------------------€
980.064
€
255.715

-2-

Subtotaal:
Benodigd in voorziening volgens geactualiseerde ramingen:
Bij te storten in de Najaarsnota 2009:

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
N.v.t.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
N.v.t.

---------------------€
724.349
€
1.146.100
---------------------€
421.751
=============

