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VOORSTEL 
college van burgemeester en wethouders

Onderwerp:
Positie Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur 

Voorstel:

1.1 De heer A.J.G. Bex met ingang van 1 februari 2020 eervol 
ontslag te verlenen. 

1.2 Met dhr. Bex een mobiliteitsdienstverband aan te gaan voor 
de duur van 6 maanden, bij een andere werkgever.

2. De ontstane vacature zo spoedig mogelijk in te vullen met 
een interim professional.
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Onderwerp
Positie Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Inleiding/aanleiding
Eind 2018 is de werving voor een nieuwe Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur 
opgestart. Na een wervingsprocedure onder begeleiding van het bureau PublicSpirit, is de 
heer A.J.G. Bex per 1 juni 2019 benoemd. De benoeming is voor de duur van één jaar. 

De heer Bex heeft om hem moverende redenen laten weten, het dienstverband spoedig 
en in onderling overleg te willen beëindigen. Concreet verzoekt de heer Bex om op een zo 
kort mogelijke termijn een mobiliteitsdienstverband aan te gaan bij Geerts & Partners. 
Het formeel juridische werkgeverschap wordt daarbij overgedragen.

Met deze wetenschap zijn wij de gesprekken aangegaan met een door de heer Bex 
aangewezen adviseur. Wij zijn deze gesprekken aangegaan met als feitelijk formele 
uitgangspunten; dat het dienstverband van rechtswege afloopt per 1 juni aanstaande, dat 
het initiatief tot beëindiging bij de heer Bex ligt, dat we de heer Bex nog een aantal 
maanden moeten doorbetalen in geval van een ziekmelding en dat we na afloop een WW-
risico hebben.   

Kader
Wet normering topinkomens;
Burgerlijk Wetboek, titel 7.

Kernthema:
Bestuurskracht 

Bevoegdheid
College

Voorstel
1.1 De heer A.J.G. Bex met ingang van 1 februari 2020 eervol ontslag 

te verlenen. 
1.2 Met dhr. Bex een mobiliteitsdienstverband aan te gaan voor de 

duur van 6 maanden, bij een andere werkgever. 
2. De ontstane vacature zo spoedig mogelijk in te vullen met een 

interim professional.

Argumenten
1.1.1 Door in onderling overleg te beëindigen per 1-2-2020 beperken we de kosten; 

Het dienstverband eindigt van rechtswege op 1 juni 2020. Wanneer we het 
dienstverband laten aflopen, bijvoorbeeld in geval van ziekmelding, zijn de 
potentiele kosten aanzienlijk hoger. We betalen dan het salaris over de resterende 
maanden ad ca. € 48.000,- en lopen aansluitend een WW-risico ad ca. € 188.000,-. 

1.1.2 Door in onderling overleg te beëindigen beperken we de imagoschade;
In dit geval stemmen we de in- en externe communicatieboodschap af en leggen 
deze bij overeenkomst vast. Bij geen overeenstemming zal de communicatie van 
beide partijen uiteenlopen. Dit is over en weer potentieel schadelijk. Het mogelijke 
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gevolg daarvan, ondervinden we vervolgens bij de werving van een structurele 
opvolger. 

1.2.1 Bij een mobiliteitstraject van 6 maanden dragen we het WW-risico over; 
Na tewerkstelling van 6 maanden bij de nieuwe werkgever, ontstaat een nieuw 
WW-recht en vervallen de oude aanspraken bij Heerlen. Dit is relevant om deze 
kwestie definitief af te sluiten. Gelet op de financiële uitdagingen van Heerlen, is 
zodoende de keuze voor een minimale en tevens maximale periode van 6 maanden 
een logische. 

1.2.2 Deze constructie past binnen de Wet normering topinkomens (WNT);
Dit is omdat de kosten van het voorgestelde mobiliteitstraject (€ 94.049,39 
exclusief BTW) niet hoger zijn dan de aanspraken die de heer Bex op grond van de 
CAO Gemeenten en de wet zou hebben bij een onvrijwillig ontslag. 

2.1  De functie kan niet lang onbemensd blijven.
De heer Bex had de uitdrukkelijke wens om tot moment van besluitvorming 
geheimhouding te betrachten. Daartegenover stond dat we snel moesten schakelen 
vanwege zijn opvolging. Vanwege de gevraagde geheimhouding konden we de 
wervingsopdracht niet in de markt zetten. Omdat de heer Bex Geerts & Partners al in 
vertrouwen had genomen, waren we wel in de gelegenheid om bij hen te informeren 
naar de optie van een korting op het mobiliteitsdienstverband, in het geval zij 
kandidaten mogen bemiddelen. In dat geval is de rekenfactor 1,15 i.p.v. de 
gebruikelijke 1.21 bij. In de totaalkosten betekent dit het nu voorgestelde bedrag van 
€ 94.049,39 in plaats van € 98.660,35 (excl. BTW); 

2.2  Geerts & Partners is een vooraanstaand bureau met een groot netwerk;
Dit netwerk concentreert zich op Noord-Brabant en Limburg. Specifiek zijn zij 
bedreven in de bemiddeling van zgn. ‘executive functies’ binnen de publieke sector, 
waaronder die van algemeen directeur/ gemeentesecretaris. Verder hebben we in 
Heerlen goede ervaringen met Geerts & Partners, dit onder meer vanuit de 
outplacementbegeleiding van oud-bestuurders en de huidige werving van een 
concerncontroller.   

Tegenargumenten en risico’s
Het ligt gevoelig dat de heer Bex na een relatief korte periode, de organisatie met een 
‘regeling’ verlaat. 

Kosten en dekking
Taakveld 
0.4 Overhead
Kostenplaats
60040043 Overhead-P&O WW/WIA/411016 Voormalig personeel
                                                        2020
Begroot € 737.000
Geboekt tot voorstel € 29.011,--
Verplichtingen € 0,--
Saldo € 707.989
Voorstel € 94.049,39 

(ex. BTW)
Eindsaldo € 613.939,61
Reserveringen* € 0,--
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Communicatie
In goed onderling overleg, vastgelegd bij overeenkomst en z.s.m. na besluitvorming.

Evaluatie
-

Planning, procedure en uitvoering
Wervingsprocedure z.s.m. opstarten na besluitvorming. 

Bijlagen
-


