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Verordening vergoedingen gebiedscommissieleden 2018
De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017 (raadsvoorstel nr. 17bb4771);
raadsstuk 17bb5555;
gelet op de artikelen 83 en 96 Gemeentewet, artikel 15 van het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en artikel 16 van de verordening op de gebiedscommissies;
besluit vast te stellen:
Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze verordening verstaat onder:
leden van de gebiedscommissie: leden van een gebiedscommissie als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Verordening op de gebiedscommissies 2014;
vergadering van de gebiedscommissie: een vergadering, bijeenkomst of activiteit van de gebiedscommissie uitgeschreven conform procedure opgenomen in het reglement van orde gebiedscommissies zoals vastgesteld wordt door de burgemeester.

Artikel 2 Vergoedingen leden van de gebiedscommissies
1.
2.
3.

De leden van de gebiedscommissie ontvangen een vaste vergoeding voor het bijwonen van de
vergaderingen van de gebiedscommissie.
De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de gebiedscommissie bedraagt € 450
per vergadering voor ieder lid van de gebiedscommissie.
Het aantal vergaderingen van de gebiedscommissie op basis waarvan de in het tweede lid genoemde vergoeding wordt uitgekeerd, is vastgesteld op maximaal 24 per jaar.

Artikel 3 Computerapparatuur leden van de gebiedscommissies
De gemeente treft een voorziening opdat de leden van de gebiedscommissies kunnen beschikken over
de voor de functie noodzakelijke computerapparatuur.

Artikel 4 Experimenteerartikel
Van het bepaalde in deze verordening kan worden afgeweken indien de raad, het college en de burgemeester besluiten tot het houden van een experiment als bedoeld in artikel 3b van de Verordening op
de gebiedscommissies 2014.

Artikel 5 Inwerkingtreding
1.
2.

De ‘Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2014’ wordt ingetrokken.
Deze verordening treedt in werking op 17 april 2018.

Artikel 6 Citeertitel
De verordening wordt aangehaald als: Verordening geldelijke voorzieningen gebiedscommissies 2018.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 en 29 juni 2017.
griffier
J.M. vanMidden
voorzitter
A.Aboutaleb
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Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1 Begripsbepalingen
Hierin wordt een aantal begrippen zoals deze in onderhavige verordening worden gebruikt nader toegelicht. Van belang is het begrip ‘vergadering van de gebiedscommissie’. Hiervoor wordt verwezen
naar het door de burgemeester vast te stellen reglement van orde. Daarin is het begrip vergadering
opgenomen en ruimer uitgelegd als zijnde elke door de voorzitter aan te wijzen activiteit. Ook de wijze
van presentie en aanwezigheid bij de vergadering is vastgelegd in dit reglement.
Artikel 2 Vergoedingen leden van de gebiedscommissies
Conform de besluitvorming in de raad ontvangen de leden van de gebiedscommissie presentiegeld
voor het bijwonen van een vergadering. Deze mogelijkheid vloeit voort uit artikel 96 Gemeentewet en
het bijhorende rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Artikel 15 van dat rechtspositiebesluit
biedt de mogelijkheid om hogere bedragen toe te kennen voor aanwezigheid bij vergaderingen. Dit
omwille van niet in verhouding staande werkzaamheden. Het aantal vergaderingen waarover die presentiegelden worden uitbetaald is gemaximeerd op 24 per jaar. Een gebiedscommissie kan natuurlijk
vaker vergaderen of activiteiten uitvoeren, maar dat zal niet tot meer presentiegelden leiden. In dit reglement is opgenomen dat alle leden van de gebiedscommissie op basis van presentie vergoed worden.
Er bestaat geen vaste vergoeding meer. Er is een limiet gesteld op 24 bijeenkomsten per jaar. In de
praktijk zal dit neerkomen op twee te vergoeden activiteiten of vergaderingen per maand, maar geeft
de gebiedscommissie de mogelijkheid om hiermee te schuiven.
Deze vergoeding is hetzelfde voor ieder lid van de gebiedscommissie, dus ook de voorzitter.
Voorheen bestond een aparte regeling voor reis- en verblijfkosten. Omwille van de uitvoerbaarheid
van de regeling is ervoor gekozen de bedragen per vergadering op te hogen met 25 euro. Deze ophoging
is bestemd om de noodzakelijke overleggen en voorbereidende activiteiten binnen en buiten het gebied
bij te kunnen wonen.
Artikel 3 Computerapparatuur leden van de gebiedscommissies
Hierin is opgenomen dat de gemeente een voorziening zal treffen voor het ter beschikking stellen, in
bruikleen, van de bedoelde apparatuur (zoals iPad of andere ‘tablet’. Dit artikel geldt voor alle leden
van de gebiedscommissies, dus ook de voorzitter, en is gerelateerd aan de voor de taken noodzakelijke
invulling. Het college bepaalt de invulling hiervan.
Artikel 4 Experimenteerartikel
Voor de toelichting op dit artikel wordt verwezen naar de toelichting op artikel 3b van de Verordening
op de gebiedscommissies 2014. Indien de raad, het college en de burgemeester besluiten tot het houden
van een experiment kan van hetgeen bepaald in deze verordening worden afgeweken.
Artikel 5 Inwerkingtreding
Deze verordening wordt geplaatst in het gemeenteblad en treedt in werking op 17 april 2018.
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Dit gemeenteblad 2017, nummer 114, is uitgegeven op 12 juli 2017 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie
Wachtruimte Timmerhuis, Halve Maanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)
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