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Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Beslist het volgende:

VOORSTEL
Besluitpunt 1:
De raad neemt de beantwoording van het verzoek om inlichtingen van het raadslid Van Ginneken
(fractie CDA) voor kennisgeving aan.
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Antwoord op verzoek om inlichtingen Van Ginneken

Kenmerk:
Afdeling:
Portefeuillehouder:

Inlichtingen (art. 41 Reglement van
Orde)
de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Jos van Ginneken (CDA)
ONDERWERP: Beloning CEO Delta NV
TOELICHTING:
Delta verkeert op dit moment in een overgangsfase vanwege de gedwongen splitsing van het
bedrijf. Provincie en gemeenten worden gevraagd garant te staan voor het bedrijf om tijd te
winnen voor een gedegen oplossing én baanzekerheid te bieden aan honderden werknemers.
De loonsverhoging van de directeur en de voorgenomen bonussen verstoren het vertrouwen
tussen aandeelhouders en het bedrijf. Daarnaast is de salarisverhoging niet uit te leggen aan
werknemers wiens baan op de tocht staat.
Woensdag 20 februari komen de aandeelhouder van Delta NV bijeen om over de
loonsverhoging van de directeur te overleggen. De vraag is nu welk standpunt het college van
Terneuzen ten opzicht van de loonsverhoging in zal nemen.
Vragen (art. 41 RvO)
1 Is het college bereid ,in haar rol als
aandeelhouder van Delta NV, tegenover
de raad van commissarissen uit te
spreken dat de salarisverhoging én
voorgenomen bonussen van de directeur
onaanvaardbaar zijn?

Antwoorden van burgemeester en wethouders
1. Ja

NB. Vanwege het urgente karakter
van de vragen is gekozen
voor het raadsinstrument ‘inlichtingen’

Datum inlichting: 8 februari 2016

Datum antwoorden:

Verzonden:
Namens deze(n)
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink
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