Toelichting bestuurskosten 2020

April 2021

1.

Inleiding

Op 25 juni 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de bestuurskosten en
declaraties jaarlijks openbaar te maken. Dit besluit vloeit voort uit de overtuiging dat bestuurders in
deze tijd hun kosten transparant dienen te verantwoorden aan zowel de gemeenteraad als aan de
samenleving.

2.

Algemene bestuurskosten

Algemene bestuurskosten zijn voorzieningen die aan het ambt gebonden zijn en een aanvulling
vormen op de personele kosten die met het bestuur gemoeid zijn. Bovendien zijn ze onlosmakelijk
verbonden met het succesvol uitoefenen van het ambt. Het gaat hierbij vooral om voorzieningen
buiten de organisatie:
• mobiele telefoon;
• reis- en verblijfvoorzieningen;
• beveiliging buiten de organisatie;
• cursussen,opleidingen en congressen;
• functionele lunches en diners buitenshuis;
• dienstreis naar buitenland (onder een aantal strikte voorwaarden).
In tabel 2.1 zijn de algemene bestuurskosten van 2020 van de leden van het college en de
gemeentesecretaris opgenomen. In de bijlagen is een nadere specificatie van de gemaakte
kosten opgenomen. De onderliggende facturen etc. liggen op afspraak ter inzage bij de balie van
Publiekszaken, Kloosterstraat 2-8 te Roosendaal.
Naam
Burgemeester J.M. van Midden
Wethouder C.A. Lok
Wethouder C.F.G.R. Koenraad

2020
€ 13.944,80
€ 359,00
€ 455,65

Wethouder I.M. Raaijmakers

€ 11.609,00

Wethouder A.A.B. Theunis

€ 9.750,00

Wethouder M.A.C.M.J van Ginderen

€ 0,00

Onverdeeld college B&W

€ 0,00
€ 17.323,76

Totaal

€ 53.442,21

Gemeentesecretaris E. Franken

Tabel 2.1: algemene bestuurskosten in 2020 (excl. BTW)
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3.

Dienstauto

In tabel 3.1 zijn de kosten van de dienstauto van het college van burgemeester en wethouders
opgenomen.
jaar

leasebedrag per maand

Brandstofkosten per maand

€ 955,26

€ 344,12

2020

Tabel 3.1: kosten van de dienstauto college van burgemeester en wethouders (excl. BTW)

4.

Declaraties

Politieke ambtsdragers kunnen bepaalde bestuurskosten declareren op basis van hun
rechtspositie. Het gaat in de praktijk dan met name om reis- en verblijfskosten, waarbij de nadruk
ligt op reiskosten. Dat wil zeggen een vergoeding per km als men met de auto reist of een
vergoeding van de werkelijke kosten als men gebruik maakt van openbaar vervoer. In
onderstaande tabel zijn de declaraties van 2020 van de leden van het college en de
gemeentesecretaris opgenomen. De onderliggende stukken liggen op afspraak ter inzage bij de
balie van Publiekszaken, Kloosterstraat 2-8 te Roosendaal.
Naam

2020

Burgemeester J.M. van Midden

€ 0,00

Wethouder A.A.B. Theunis

€ 0,00

Wethouder van Ginderen

€ 131,10

Wethouder C.A. Lok

€ 378,28

Wethouder Koenraad

€ 0,00

Wethouder Raaijmakers

€ 0,00

Gemeentesecretaris E. Franken

€ 141,36

Tabel 4.1: declaraties in 2020

5.

Reiskosten via OV-kaart in 2020

Burgemeester: € 344,81
College: € 178,65

6.

Overige kosten in 2020

Woon- en overnachtingskosten burgemeester (conform rechtspositie burgemeester)
Huur appartement: € 3.912,33
Kosten hotel en B&B: € 1.180,91
De onderliggende facturen etc. liggen op afspraak ter inzage bij de balie van Publiekszaken,
Kloosterstraat 2-8 te Roosendaal.
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