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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Vijf voormalig wethouders hebben in de jaren 2014 t/m 2018 wachtgeld ontvangen. 
Het totale bedrag aan wachtgeld over deze jaren bedraagt inderdaad € 181.974,-. 
Twee voormalig wethouders hebben afgezien van wachtgeld.

2. Ja, waarbij wel rekening wordt gehouden met de Appa-bepaling dat er in het eerste 
jaar na aftreden tot 20% bovenop de uitkering zonder korting mag worden bijverdiend 
en in de daarop volgende jaren 30% van de uitkering. Inkomsten die in aanmerking 
komen voor de korting zijn de verhoging van oude inkomsten of inkomsten die de 
wethouder is gaan genieten binnen één jaar voor het aftreden. Ook inkomsten die men 
is gaan verkrijgen ná aftreden gaan mee in de verrekening, dat geldt ook voor het 
salaris dat men is gaan ontvangen van een aangehouden werkgever of de 
raadsvergoeding. De uitkering en de te verrekenen inkomsten worden bij elkaar 
opgeteld. Het deel dat boven de 100% van de laatste wedde (bezoldiging, inclusief de 
vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering) uitkomt wordt rechtstreeks op de 
uitkering in mindering gebracht.

3. In de Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) is opgenomen dat 
voormalig wethouders zich moeten aanmelden bij een re-integratiebureau voor 
deskundige begeleiding als zij drie maanden na hun aftreden nog geen passende 
werkzaamheden hebben gevonden. Samen met het re-integratiebureau wordt een 
plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak liggen afspraken vast over 
planmatige begeleiding, ondersteuning en evaluatie, waarbij verplicht gebruik moet 
worden gemaakt van ondersteuning door het re-integratiebedrijf.

4. Nee, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdagers (Appa) bepaalt de hoogte én 
duur van de Appa-uitkering (wachtgeldregeling). Deze uitkering wordt ambtshalve 
verstrekt na beëindiging van het wethouderschap; waarom het wethouderschap 
beëindigd is, is niet relevant. Afwijking ten gunste of ten nadele van de wethouder is 
niet mogelijk. De Appa schrijft de systematiek voor (de Appa bevat zogeheten 
imperatieve bepalingen). Wel kan een wethouder ervoor kiezen om vrijwillig af te zien 
van de Appa-uitkering.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Cees Lok


