Erratum Jaarstukken 2013

Geachte leden van de raad,
Op pagina 136 van de Jaarstukken 2013 is een fout in de tabel geslopen. Op die pagina staat een
nieuw wettelijk verplicht “overzicht bezoldiging topinkomens” binnen onze gemeente.
Bij de griffiersfunctie staat dat deze functie 16 uur bedraagt. Dit klopt niet. Het moet zijn 18 uur.
Daardoor kloppen ook de bedragen niet die op diezelfde regel staan. Bijgaand treft u het gewijzigde
overzicht aan.
Die gewijzigde pagina moet als onderdeel van de Jaarstukken 2013 worden beschouwd en komt dus
in de plaats van de huidige pagina 136.

OVERZICHT BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) van kracht geworden. De WNT kent een openbaarmakings regime en een maximale
bezoldigingsnorm.
Er is sprake van een topfunctionaris als is voldaan aan één van onderstaande criteria:

de persoon behoort tot de hoogst uitvoerende en toezichthoudende organen van een rechtspersoon of
instelling;

de persoon behoort tot de hoogste (leden van de groep) ondergeschikte(n) aan dat orgaan en is in deze
rol (gezamenlijk) verantwoordelijk voor de gehele rechtspersoon of instelling;

de persoon is belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon of instelling.
Voor gemeenten is bepaald dat de gemeentesecretaris en de griffier als topfunctionaris in zin van de wet gezien
wordt. Voor de gemeente Schiermonnikoog komt het overzicht er als volgt uit te zien:
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Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording
Bij de samenstelling van de verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de “Beleidsregels toepassing WNT d.d.
27 februari 2014” inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.
Gemeente Schiermonnikoog herkent de door de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari 2014
onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van
de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de gemeente geen verantwoording af over externe niettopfunctionarissen.

