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gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Veilig Thuis, Wet Normering Topinkomens

Steenbergen; 27 november 2018

Aan de Raad,

Tijdens de behandeling van de Gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis West Brabant in september 
j.l. heeft u vragen gesteld over het salaris van de bestuurder. U wilde graag weten hoe dit salaris zich 
verhoudt tot de Wet Normering Topinkomens en hoe dit zich verhoudt met de bestuurder van Veilig 
Thuis West Brabant. Deze informatie hebben wij voor u nagezocht, de directeur van Veilig Thuis 
voldoet met haar salaris aan de Wet Normering Topinkomens, onderstaand vindt u de informatie 
hierover.

Wet Normering Topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de 
WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de 
(semi)publieke sector. In de WNT worden bezoldigingen en ontslagvergoedingen van 
topfunctionarissen genormeerd en openbaargemaakt. De bezoldigingsmaxima worden jaarlijks 
geïndexeerd.
De Wet normering topinkomens heeft, naast het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, 
betrekking op de sectoren: zorg, jeugdhulp, zorgverzekeraars, woningcorporaties, onderwijs, 
cultuur, wetenschap en ontwikkelingssamenwerking. Als een organisatie of instelling onder de WNT 
valt dan moeten in het financieel verslaggevingsdocument per topfunctionaris of gewezen 
topfunctionaris de voorgeschreven componenten van de bezoldiging gepubliceerd worden. Dit 
verslaggevingsdocument is openbaar. Waar er sprake is van een gemeentelijk belang kunnen ook bij 
desbetreffende instelling of organisatie de verplichte gegevens in het kader van de WNT worden 
opgevraagd.

Directeur Veilig Thuis West Brabant
De bestuurder van Veilig Thuis is slechts ten dele gekoppeld aan Veilig Thuis Veilig Thuis valt qua 
bestuur en aansturing onder de overkoepelende Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) Breda, 
dit mede om de overhead zo klein mogelijk te houden. De directeur/bestuurder van SMO, staat voor 
0,2 Fte op de begroting van Veilig Thuis. De overige inzet en kosten worden geleverd op de andere 
onderdelen van SMO. Uit de jaarstukken van SMO (bijgevoegd gegevens 2017) is de volgende 
informatie beschikbaar:

In de jaarrekening 2017 van SMO is de volgende tekst opgenomen:
SMO Breda werkt volgens het Raad van Toezicht model. Het besturen van de stichting is neergelegd 
bij een eenhoofdige Raad van Bestuur (Directeur-bestuurder). De stichting beschikt over een Raad 
van Toezicht waarvan is bepaald dat deze minimaal uit 5 en maximaal uit 7 leden mag bestaan. In 
2017 bestond de Raad van Toezicht uit 5 leden.

www.eemeente-steenbergen.nl



BM1805439

van Toezicht waarvan is bepaald dat deze minimaal uit 5 en maximaal uit 7 leden mag bestaan. In 
2017 bestond de Raad van Toezicht uit 5 leden.

Het bestuur wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur ofwel directeur -bestuurder 
die statutair de eindverantwoording draagt. De rechtspositie van de directeur- bestuurder valt 
onder de CAO met uitzondering van de salarisbepalingen. Voor het salaris wordt de adviesregeling 
directiefuncties toegepast. Het salaris is in 2017 getoetst aan de Wet Normering Topinkomens 
(WNT).
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de 
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Eveneens is rekening 
gehouden met de algemene subsidieverordening van de Gemeente Breda 2017.

WNT verantwoording SMO Breda e.o.
De gegevens inzake de WNT zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting 
Maatschappelijke Opvang Breda e.o. Daarom zijn deze gegevens niet opgenomen in deze 
Jaarrekening van Veilig Thuis. Voor een verdere toelichting op de bezoldiging en financiële relaties 
met bestuurders en toezichthouders wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening SMO.

SMO Breda heeft volgens de regelgeving van de WNT haar jaarrekening gedeponeerd op het 
landelijke register: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx. te vinden onder de volgende 
gegevens: Maatschappelijke Opvang,
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Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Spon

Jaarverantwoording in de zorg
Zorginstellingen Jeugdhulpinstellingen Over Jaarverantwoording in de zorg

Zoek verantwoordingsinformatie

Op deze pagina kunt u de gedeponeerde digitale jaardocumenten en jaarverslagen voor verslagjaar 2000 tot 
en met 2016 raadplegen, jaarverslagen voor verslagjaar 2017 zijn vanaf april 2018 op dit deel van de 
website gepubliceerd. Mocht u een jaardocument of jaarverslag voor verslagjaar 2017 niet kunnen vinden 
dan ís dit nog niet gedeponeerd.

Opties

> Zoeken

> Laatst gedeponeerd 2016

> Laatst gedeponeerd 2017

Instellingsnaam:

Plaats:

Jaar:

Alleen DigiMV:

{Maatschappelijke Opva' ^

(Breda

[ŽŌÏÏļvj
O (btsàiikboor vanaf verslogjoor 2006)

Toon alles van (jaar) Zoek

De kwaliteitsgegevens per zorginstelling zijn vanaf verslagjaar 2013 niet meer opgenomen in het archief 
Jaarverantwoording Zorg.
Het Kwaliteitsinstituut (onderdeel van Zorginstituut Nederland) ts verantwoordelijk voor begrijpelijke en 
betrouwbare informatie over de kwaliteit van de zorg. Op KiesBeter.nl staan alle zorgaanbieders die 
gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. Op Zorginzicht.nl kunt u aangeleverde kwaliteitsgegevens 
downloaden.
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20. WN7 verantwoording SMO Breda e.o.
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieKe sector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op SMO Breda e.o, van toepassing 
zijnde regelgeving

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor SMO Breda e.c. 1st 121.000, het WNT-maxìmum voorde zorg, 
totaalscore 8 en klasse II.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13" maand van de functievervulling.

bedragen x C 1 C.M.P.M.
Jansen

Functiegeqevenş directeur-bestuurder
Aanvang er einde functievervulling in 2017 1/1 -31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1.0
Gewezen topfunctionaris’ nee
! Fictieve) dienstbetrekking? ja
Individueel WNT-tnaximum * 121.000

l I
Beloning plus belastbare ontkosten 114.099vergoedingen
Beloningen betaalbaar op term jn 11.070
Subtotaal 125.169

í l
|-/- Onverschuldigd betaald bedrag - 1
I l
ļTotāal bezoldiging 125.169

|De overschrijding is toegestaan op basis van het overgangsrecht

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1-31/12
Omvang dienstverband 2C16 (in fte) 1,0

I I
|8elöning 117.077
iBelastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn 11.236
Totaal bezoldiging 2016 128.315

' Bezoldiging vloeit voort uit schríftelijk overeengekomen afspraken voor inwerkingtreding van de sectorale 
regeling Zorg- en Jeugdhulp WNTII. Het overgangsrecht is ingegaan Dp 1 januari 2016.

De topfunctionarissen zijn onbezoldigd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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