Overzicht onkostenvergoeding en declaraties
burgemeester en wethouders 2019
De burgemeester en de wethouders ontvangen een onkostenvergoeding en kunnen bepaalde kosten
declareren. Hieronder het overzicht over 2019.

Burgemeester
Ambtstoelage
Iedere maand ontvangt de burgemeester een ambtstoelage, deze toelage krijgt iedere burgemeester in
Nederland. In 2019 was deze toelage € 394,09 netto per maand. De hoogte van deze toelage is bepaald
door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze toelage is bedoeld voor representatie, excursies,
vakliteratuur, lidmaatschappen, contributies, bureaukosten, porti, zakelijke giften en ontvangsten.
Declaraties
De declaraties van de burgemeester worden geparafeerd door de loco-burgemeester en gecontroleerd
door de salarisadministratie. Als een declaratie aanleiding geeft tot vragen vindt er overleg plaats. De
rechtmatigheidverklaring van de accountant ziet ook toe op de juistheid van de declaraties.
Dienstreizen
De burgemeester en de wethouders hebben geen dienstauto of lease-auto. Met een plaatselijk taxibedrijf
zijn afspraken gemaakt over vervoer van het hele college of leden van het college indien noodzakelijk.
Lunchbesprekingen
Lunchbesprekingen van collegeleden met derden worden zoveel mogelijk in het stadhuis gehouden.
Daarbij wordt dus gebruik gemaakt van de faciliteiten van het stadhuis. In de tabel zijn de declaraties van
de burgemeester in 2019 opgenomen.
Soort declaratie
Dienstreizen
Openbaar vervoer
Taxikosten
Verblijfskosten (lunch, diner, hotel)
Overige
Totaal

Bedrag
€ 3.226,24
€ 272,29
€0
€ 50
€0
€ 3.548,53
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Wethouders
Onkostenvergoeding
De wethouders van de gemeente Hoorn ontvangen, net als iedere wethouder in Nederland, elke maand
een vaste onkostenvergoeding. Deze komt bovenop het salaris van de wethouder en wordt bepaald door
het ministerie van Binnenlandse Zaken. De vergoeding is, net als bij de burgemeester, bedoeld voor onder
andere representatie, vakliteratuur, lidmaatschappen en contributies, zakelijke giften en ontvangsten. In
2019 was de onkostenvergoeding voor iedere wethouder van de gemeente Hoorn € 362,56 netto.
In onderstaande tabel zijn de vergoedingen van alle wethouders in 2019 opgenomen.
Naam wethouder

Onkostenvergoeding per maand

S.R. Bashara (heel 2019)

€ 362,56

A. Helling (vanaf 29-10-2019)

€ 362,56

S. Broersma (heel 2019)

€ 362,56

K. al Mobayed (heel 2019)

€ 362,56

M. van der Ven (heel 2019

€ 362,56

B.A. Tap (tot 30-10-2019)

€ 362,56

Declaraties
De declaraties van de wethouders worden geparafeerd door de burgemeester en gecontroleerd door de
salarisadministratie. Als een declaratie aanleiding geeft tot vragen vindt er overleg plaats. De
rechtmatigheidverklaring van de accountant ziet ook toe op de juistheid van de declaraties.
De wethouders hebben geen dienstauto of leaseauto. De wethouders reizen binnen Hoorn zoveel mogelijk
per fiets en buiten Hoorn bij voorkeur met het openbaar vervoer.
In onderstaande tabel het overzicht van de declaraties in 2019.
Naam
wethouder
Helling
Bashara
Al Mobayed
Broersma
Van der Ven
Tap
Totaal

Dienstreizen Openbaar
Vervoer

Taxikosten

Verblijfkosten

Overige

Totaal

€ 311,92

€0

€0

€0

€0

€ 311,92

€ 574

€ 889,11

€0

€0

€0

€ 1.463,11

€ 436,24

€ 207,95

€0

€ 44,05

€0

€ 688,24

€ 392

€0

€0

€0

€0

€ 392

€ 1.762,32

€0

€0

€0

€0

€ 1.762,32

€ 794,08

€ 719,83

€0

€ 54,20

€ 119,80

€ 1.687,91

€ 4.270,56

€ 1.816,89

€0

€ 98,25

€ 119,80

€ 6.305,50
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