
 

VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
BESLUIT 

 
Registratienummer:  1231006 
 
 

D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;  

 

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 30 september 2015, nr. 1231006; 

 

gelet op het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden alsmede de Verordening 

cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 2015, 

 

overwegende, 

 

dat op 29 september 2015 de Adviesraad Sociaal Domein is ingesteld en de Verordening 

cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 2015 is vastgesteld; 

 

dat in artikel 6 van die verordening is geregeld dat een deel van het budget t.b.v. de 

adviesraad is bedoeld voor het presentiegeld van de leden van de raad; 

 

dat dit presentiegeld nader uitgewerkt dient te worden c.q. een basis dient te hebben in – 

een wijziging van - de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden; 

 

B E S L U I T :  

 

1. vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening rechtspositie 

   wethouders, raads- en commissieleden Beemster 2014 

 

A. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:  
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 3 Vergoeding voor het bijwonen 
van commissievergaderingen 

1. Aan commissieleden wordt een 
vergoeding voor het bijwonen van de 
vergaderingen van de raadscommissie 
en van werkvergaderingen van de 
raadscommissie, al dan niet met de 
gemeenteraad, toegekend die gelijk is 
aan het voor de van toepassing zijnde 
inwonersklasse vastgestelde bedrag in 
tabel IV van het Rechtspositiebesluit 
raads- en  commissieleden. 

2. In afwijking van het eerste lid ontvangt 
geen vergoeding degene die zitting heeft 

Artikel 3 Vergoedingen voor het bijwonen 
van commissievergaderingen 
 
1. Een commissielid ontvangt voor  het 

bijwonen van commissievergaderingen 
en/of werkvergaderingen een vergoeding 
die gelijk is aan het in tabel IV van het 
Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden voor gemeenteklasse 1 
genoemde bedrag. 

2. Het gestelde in het eerste lid is van 
overeenkomstige toepassing op de 
voorzitter van een commissie die niet 
tevens lid is van die commissie. 

 



in een commissie uit hoofde van dan wel 
als rechtstreeks uitvloeisel van een 
functie bij een instelling die grotendeels 
van overheidswege wordt gesubsidieerd. 

 
2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt. 
 

 

Aldus vastgesteld in de openbare 
vergadering van de raad d.d. 20 oktober 2015 

 
 
 

 
 
 

A.J.M. van Beek  
voorzitter   

M. Timmerman 
griffier 

 


