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Onderwerp: aanpassing verordening geldelijke voorzieningen raadsleden c.a  

Reg.nummer: 2011/664697  

 

 

1. Inleiding 

Haarlem volgt voor de hoogte van de vergoedingen voor raadsleden de bedragen 

die daarvoor jaarlijks worden vastgesteld door het ministerie van BZK. In de 

verordening wordt gerefereerd aan de inwonersklasse tot 150.000 inwoners, omdat 

dat de klasse is waar Haarlem jarenlang inzat. Naar verwachting is het inwonertal 

van Haarlem voor het tweede achtereenvolgende jaar boven de 150.000 inwoners, 

zodat in het Haarlemse beleid voor de Haarlemse raadsleden een hoger normbedrag 

gaat gelden. Omdat in de verordening wordt gerefereerd aan de inwonersklasse tot 

150.000 inwoners, is een wijziging van de verordening aan de orde.  

 

2. Voorstel aan de raad 

 Artikel 2, eerste lid, van de Verordening geldelijke voorzieningen 

raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties overeenkomstig de 

tekst van de bijlage te wijzigen; 

 Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2011. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogde resultaat is een verordeningstekst waarmee de hoogte van de uitkering 

de normbedragen van het ministerie van BZK volgt.  

 

4. Argumenten 

Haarlem volgt de normbedragen van het ministerie van BZK. Dit beleid is in de 

afgelopen begrotingsraad bevestigd via het verwerpen van een motie, die beoogde 

dit te veranderen. De voorgestelde tekst is zodanig dat er bij verandering van 

inwonerklasse, welke kant op, geen wijziging van de verordening nodig is. 

 

5. Kanttekeningen 

De financiële kant is geregeld in de 2
e
 bestuursrapportage en de daarbij horende 

suppletoire begroting. 

 

6. Uitvoering 

De ingangsdatum van de verordening is 1 januari 2011, zodat de nieuwe bedragen, 

conform de regeling van het ministerie, met terugwerkende kracht ingaan. 

 

7. Bijlagen 

- Voorstel wijziging verordening geldelijke voorzieningen c.a; 

 

Het raadspresidium, 

de griffier    de burgemeester 

 

 

Nadere informatie: Ben Nijman, griffier, 023-5113031, bnijman@haarlem.nl

Raadsstuk 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het raadspresidium 

 

Besluit: 

 Artikel 2, eerste lid, van de Verordening geldelijke voorzieningen 

raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties overeenkomstig de 

tekst van de bijlage te wijzigen; 

 Deze wijziging treedt in werking op 1 januari 2011. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 
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De raad der gemeente Haarlem, 

gelezen het voorstel van het presidium; 

gelet op artikel 95 van de Gemeentewet; 

besluit: 

vast te stellen het navolgende Wijzigingsvoorstel verordening geldelijke 

voorzieningen c.a 2011 c.a  

 

Huidig artikel  2, eerste lid 

De leden van de raad ontvangen een vergoeding voor de door hen verrichte 

werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ter hoogte van 100% van de 

bedragen welke voor een gemeente met een inwonertal tussen 125.001 en 150.000 

zijn vermeld in tabel I, behorend bij het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden. 
 

Gewijzigd artikel 2, eerste lid 

De leden van de raad ontvangen een vergoeding voor de door hen verrichte 

werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten ter hoogte van 100% van de 

voor Haarlem van toepassing zijnde bedragen, vermeld in tabel I, behorend bij het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 
 

 

Slotbepaling 

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

2. Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2011. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsvoorstel verordening geldelijke voorzieningen 

c.a 2012. 

 

 

 

 

 
 


