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VERORDENING TOT TOEKENNING VAN PRESENTIEGELD AAN LEDEN EN
PLAATSVERVANGENDE LEDEN VAN STEMBUREAUS
De raad van de gemeente Almere,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel E3 van de Kieswet;
gelet op het advies van de commissie Algemene technische zaken;
B E S L U I T:
I.

II.

Met ingang van de datum van inwerkingtreding in te trekken de "Verordening tot toekenning van
presentiegeld aan leden en plaatsvervangende leden van stembureaus", vastgesteld bij besluit
van 14 april 1983.
Met ingang van 1 januari 2003 vast te stellen de navolgende:
vERORDENING TOT TOEKENNING VAN PRESENTIEGELD AAN LEDEN EN PLAATSVERVANGEND
LEDEN VAN STEMBUREAUS

Artikel 1.
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
minimumloon: het op de verkiezingsdag laatstelijk door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid vastgestelde bruto minimum uurloon voor volwassenen;
lid of leden: de als zodanig tot voorzitter, lid (leden) of plaatsvervangend lid (leden) van een
stembureau benoemde(n), die op de dag van de verkiezing gedurende zitting heeft (hebben) gehad
in een stembureau;

Artikel 2.
Aan de leden van de stembureaus wordt presentiegeld toegekend.

Artikel 3.
Het presentiegeld voor ieder lid bedraagt, voor elke door hem bijgewoonde zitting van het stembureau,
per uur of gedeelte daarvan het minimum uurloon, afgerond naar boven op één euro.
Indien het lid zorg heeft gedragen voor het vervoer van het stembureaumateriaal van de locatie van
uitgifte naar het stembureau dan wel van het stembureau naar de locatie van inname wordt de daaraan
bestede tijd meegerekend ter vaststelling van het presentiegeld.

Artikel 4.
Aan de leden van de stembureaus wordt een maaltijdvergoeding toegekend indien zij langer dan 8
uren zitting hebben in een stembureau.

Artikel 5.
1.
2.

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening tot toekenning van presentiegeld aan leden
en plaatsvervangende leden van stembureaus.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.

Almere, 30 januari 2003.

De raad voornoemd,

De griffier, de voorzitter,

1

Cvdr 2017 nr. CVDR17507_1

12 december 2017

Toelichting
Toelichting op artikel 3 van de verordening.
De stembureauleden behoren aanwezig te zijn een half uur voor de openingstijd van het stembureau.
De stembureauleden die het materiaal vervoeren naar het stembureau dienen ongeveer een uur voor
de openstelling op de locatie van uitgifte aanwezig te zijn om het stembureaumateriaal op te halen.
Na de sluiting van de stemlokalen duurt het gemiddeld ongeveer een uur voordat de leden die daarvoor
zorg dragen de stembureaumaterialen hebben teruggebracht. De tijd van het halen en brengen van
het materiaal wordt derhalve meegerekend ter bepaling van het presentiegeld.
Toelichting op artikel 4 van de verordening.
De maaltijdvergoeding die wordt toegekend is conform de vergoeding voor een avondmaaltijd waarop
het personeel in dienst van de gemeente Almere recht op heeft.
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