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Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
Nr.RB1977194
De raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 1977; nr. 77-194;
gelet op de artikelen 64 f, 64 g, en 168 van de Gemeentewet en de artikelen 1 tot en met 6 van het Koninklijk Besluit van 23 november 1976, Stb. 621;
besluit
vast te stellen de volgende verordening: "Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden''.

Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
de leden van de raad de leden van de raad die geen lid zijn van het college van burgemeester en
a.
wethouders;
commissie een door de raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester
b.
ingestelde commissies genoemd in de bij deze verordening behorende lijst;
A.M.v.B. het Koninklijk Besluit van 23 november 1976, Stb. 621 tot uitvoering van de artikelen 64f
c.
en 64g van de Gemeentewet.

Artikel 2
1 De leden van de raad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor hun werkzaamheden en een
tegemoetkoming in de kosten ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeld in de bij de A.M.v.B.
behorende tabel I, zoals die bedragen telken jare door de Minister van Binnenlandse Zaken zijn of
worden vastgesteld voor een gemeente in klasse 8.
2 Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest, ontvangt de vergoeding
en de tegemoetkoming in de kosten, als bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal
dagen dat hij het lidmaatschap van de raad heeft bekleed.

Artikel 3
De leden van een commissie die geen raadslid zijn, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen
van de commissie een vergoeding ten bedrage van 100% van het bedrag, vermeld in de bij de A.M.v.B.
behorende tabel II, zoals dat bedrag telken jare door de Minister van Binnenlandse Zaken is of wordt
vastgesteld voor een gemeente in klasse 3.

Artikel 4
De in deze verordening bedoelde vergoedingen worden na afloop van elk kalenderkwartaal aan de
rechthebbende uitbetaald.

Artikel 5
1.
2.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening geldelijke voorzieningen raads- en
commissieleden”;
Zij wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1975.

Heerhugowaard, 8 november 1977

De Raad voornoemd,
de secretaris, de voorzitter,
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