WNT-verantwoording 2020 OBD Noordwest
De WNT is van toepassing op OBD Noordwest. Het voor OBD Noordwest toepasselijk
Bezoldigingsmaximum is in 2020 €111 .000. Dit is het bezoldigingsmaximum voor zorg- en jeugdhulp,
klasse l, totaal score 7 punten.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zander dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2020
bedragen x C l

Functiegegevens

3. van
Rooij
Lid raad
van bestuur

Harmsen
Lid raad
van

bestuur

[1/1] [31/12]
[1,0]

[0,8421]

ja

Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

48.106

34.701

Beloningen betaalbaar op termijn

13.953

6.822

Subtotaal

62.059

41.523

111.000

46.737

N.v.t.

N.v.t.

62.059

41.523

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

[1/7] [31/12]

Bezoldiging

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling
Gegevens 2019
bedragen x C l

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

Lid raad
van bestuur

[1/1] [31/12]
[1,0]

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

60.903

Beloningen betaalbaar op termijn

13.862

Subtotaal

80.571

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

107.000

Bezoldiging

80.571
ter iden^cai
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand l t/m 12

bedragen x € l

W. Egberink

Functiegegevens

Waarnemend bestuurder

Kalenderjaar

2020

2019

[01/01] -

[01/07] -

[29/06]

[31/12]

6

6

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 193

€ 187

Maxima op basis van de normbedragen
per maand

€ 121.800

€ 155.400

Periode functievervulling in het
kalenderjaar (aanvang - einde)
Aantal kalendermaanden

functievervulling in het kalenderjaar
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijke maximum

gehele periode kalendermaand l t/m 12

€ 146.214

Bezoldiging (alle bedragen
exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het
maximum uurtarief?

Bezoldiging in de betreffende periode
Bezoldiging gehele periode
kalendermaand l t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

[Ja]
€ 26.562

€ 96.875

€ 123.437

N.v.t.
C 123.437

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.

lerlflaadriaitle

Van Ree ACtountants

1c. Toezichthoudende top functionarissen
Gegevens 2020
bedragen x € l

Molenaar- S.SiIvius

Vader

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

[Voorzitter] [Lid]

GJ.

Dekker

[Lid]

[01/01 - [01/01 - [01/01 31/12] 31/12] 31/12]

Bezoldiging
Bezoldiging

€ 12.750 € 8.450 € 8.450

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€16.650 €11.100 €11.100

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

€ 12.750 € 8.450 € 8.450

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019
M.
bedragen x C l

Molenaar- S.SiIvius

Vader

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2019

[Voorzitter] [Lid]

G.J.
Dekker

[Lid]

[01/01 - [01/01 - [01/01 -

31/12] 31/12] 31/12]

Bezoldiging
Bezoldiging

€7.550

€4.700 €6.700

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 16.050 € 10.700 € 10.700
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