Overzicht van de voorzieningen die aan raadsleden en burgerleden zijn
verstrekt (raadsperiode 2018-2022)
Griffie
13 november 2018
==========================================================================
De Gedragscode Integriteit raadsleden van de gemeente Katwijk, vastgesteld op 2 juni 2016 en in werking
getreden op 17 juni 2016, bepaalt in de toelichting bij artikel 5.1:
“voorzieningen, verstrekkingen en declaraties worden maandelijks openbaar gemaakt op internet”.
Dit overzicht volgt de indeling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Katwijk 2016. Alle bedragen zijn inclusief BTW en betreffen de periode vanaf 1 april 2018, het eerste
kwartaal van de raadsperiode 2018-2022.
Vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen
Burgerleden ontvangen sinds juli 2016 de presentievergoeding aan het einde van elk kwartaal;
openbaarmaking geschiedt daarom in de maand na het desbetreffende kwartaal.
2018
Burgerlid

L. Bosman (sinds 5 april)
J. van Dam (sinds 31 mei)
R. Dees- van Duijn (sinds 5 april)
M. van Duijn (sinds 28 juni)
S.M. Guijt (tot 20 september)
A.C.C. Koster (sinds 20 september)
J. Kuipers (sinds 31 mei)
B.M. Moonen (31 mei tot 4 oktober)
K.I. van der Nagel (sinds 5 juli)
B. van der Plas (31 mei tot 5 juli)
R.J. Prins (sinds 5 april)
T. Reedijk (sinds 31 mei)
P.S.M. Smit (sinds 14 juni)
A. Spek (sinds 6 september)
E. Tibben (sinds 20 september)
R.F. Verhaegh (sinds 4 oktober)
D.J.G. van Wielink (sinds 5 april)
C.B. Zuyderduyn (sinds 31 mei)
Reis- en verblijfkosten
geen
Buitenlandse excursie of reis
geen
Scholing
geen

1e kwartaal

2e kwartaal

€ 688,24
€ 196,64
€ 589,92
€ 0,00
€ 294,96
€ 98,32
€ 196,64
€ 98,32
€ 491,60
€ 393,28
€ 0,00

€ 688,24
€ 393,28

3e kwartaal

€ 294,96
€ 98,32
€ 196,64
€ 98,32
€ 0,00
€ 98,32
€ 98,32
€ 98,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 294,96
€ 98,32
€ 98,32
€ 98,32
€ 196,64
€ 196,64

4e kwartaal

Computer en internetverbinding
geen

