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WAT IS HET VOORSTEL?
1. Een budget van € 38.973,17 uit de Algemene Dekkingsmiddelen beschikbaar te stellen voor de
extra koopsom ten behoeve van de pensioenvoorziening voormalig wethouder;
2. De 10de begrotingswijziging 2017 vast te stellen.
Waarom ligt het voorstel nu voor?
De gemeente Laren heeft ten behoeve van een voormalig wethouder bij Loyalis Verzekeringen het
Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) plan afgesloten. Jaarlijks wordt een nieuw
overzicht verstrekt van de opgebouwde pensioenrechten en de daarbij behorende premies.
Betrokkene heeft aangegeven diens pensioen te willen laten ingaan aansluitend op zijn
wachtgeldperiode, per 24 juni 2017.
Waar gaat het voorstel over, wat is de doelstelling en het beoogd effect?
Het benodigde kapitaal voor het Appa plan was tot nu toe gebaseerd op het doelvermogen, waarbij
uitgegaan werd van een rekenrente van 4%. Doordat de situatie op de financiële markten de
afgelopen jaren alleen maar verslechterd is is de rekenrente verlaagd. Daarnaast is in augustus 2013
de Appa gewijzigd en moeten pensioenen die ingaan na het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, actuarieel worden opgehoogd. Hierdoor stijgt ook het kapitaal dat benodigd is voor de
aankoop van de pensioenpolis.
Inmiddels is er € 143.694,39 ingelegd. Dat is echter niet genoeg voor de komende jaren. Er dient een
voorziening te zijn van maximaal € 182.667,56. Om het beleggingstegoed volledig te laten aansluiten
op de pensioenafspraken en daarmee op het juiste niveau te brengen, moet er een extra koopsom
van maximaal € 38.973,17 worden gestort in 2017. Hiervoor is een wijziging van de begroting 2017
nodig.
Welke interne/externe partijen en burger(platformen) zijn in het voortraject betrokken?
Bij dit voorstel zijn consulent en adviseur van team HRM betrokken. Daarnaast is de adviseur van de
afdeling Planning & Control betrokken. De gemeentesecretaris is vooraf geïnformeerd. Als externe
partij is Loyalis Verzekeringen betrokken.
Wat is het vastgestelde wettelijk- en beleidskader?
De inleg in combinatie met de beleggingsrendementen moeten aansluiten bij de waarde die nodig is
voor de dekking van de pensioenafspraken. Wanneer daarvan geen sprake is, kan Loyalis
Verzekeringen geen uitvoering geven aan de contractafspraken.

Wat is het duurzaamheidaspect van dit voorstel?
N.v.t.
Wie zijn belanghebbenden en wat voor gevolgen heeft het voorstel voor hen?
Voormalig wethouder.
Welke relatie heeft dit voorstel met de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie?
Geen.
Welke financiële middelen zijn met het besluit gemoeid?
Er is een bedrag van maximaal € 38.973,17 met dit besluit gemoeid. Er is een wijziging nodig van de
begroting 2017 om hieraan te kunnen voldoen.

Wat zijn alternatieven voor het voorstel en de consequenties hiervan?
N.v.t.
Wat zijn de juridische consequenties van het voorstel?
Geen.
Is bij de uitvoering van dit voorstel de inkoper betrokken?
N.v.t.
Welke afspraken maken we over uitvoering en realisatie?
Afdeling Control & Financiën zal zorgdragen voor wijziging van de begroting en voor de betaling van
de factuur aan Loyalis Verzekeringen.
Welke afspraken maken we over de communicatie en rapportage?
Geen.
Bijlagen
1. Concept raadsbesluit
2. 10de begrotingswijziging 2017
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