Overzicht inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector 2019 Sportbedrijf Raalte B.V.
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Sportbedrijf Raalte wordt op basis van de toepasselijke regels met ingang van 2017 aangemerkt als WNTinstelling, waarbij rapportering plaatsvindt op basis van het algemene WNT maximum over 2019 van € 194.000
(gebaseerd op een 100% dienstverband).
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
Tabel 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als
topfunctionaris worden aangemerkt.
Gegevens 2019
bedragen x € 1

P.H. Gras

H.M. Bronkhorst

Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

01/01 – 11/101

01/05 – 31/12

0,800

0,889

ja

ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 69.598

€ 47.241

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 13.275

€ 8.602

Subtotaal

€ 82.873

€ 55.843

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 120.758

€ 115.765

N.v.t.

N.v.t.

€ 82.873

€ 55.843

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2018

N.v.t.

N.v.t.

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

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

P.H. Gras
Directeur-bestuurder
01/01 – 31/12
0,800
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 91.160

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.600

Subtotaal

€ 105.760

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 144.800

Bezoldiging

€ 105.760

Sportbedrijf Raalte B.V.
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De topfunctionaris P.H. Gras was tot en met 17 mei 2019 directeur-bestuurder bij Sportbedrijf Raalte B.V., maar tot en met 11
oktober 2019 in dienst vanwege de overdracht van de bestuurlijke aangelegenheden aan de opvolgend directeur-bestuurder H.M.
Bronkhorst. Op grond van besluit Beleidregels WNT 2019 artikel 4a eerste lid onderdeel a wordt P.H. Gras tot en met 17 mei 2023
aangemerkt als topfunctionaris.

Toezichthoudende functionarissen
Tabel 1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Gegevens 2019
NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

H.G.M. Holtmaat

Voorzitter RvC

J. de Vries

Lid RvC

G.A.M. Lammers-Van Dartel

Lid RvC

Raalte, 3 april 2020
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