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Vergoedingsregeling COVM militaire luchthaven de Peel
2021
Normbedrag gebaseerd op de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, die is gebaseerd op art. 14 van het Rechtspositiebesluit
raads- en commissieleden.

Omschrijving begrotingspost
Vaste vergoeding per jaar niet-ambtelijke leden
Aantal niet-ambtelijke leden
Aantal niet-ambtelijke plaatsvervangende leden
Normbedrag per vergadering
Aantal vergaderingen plenaire commissie
Aantal niet-ambtelijke commissieleden
Normbedrag per vergadering agenda commissie
Aantal vergaderingen agenda commissie
Aantal niet-ambtelijke leden agenda commissie
Normbedrag per vergadering werkgroep
Aantal geschatte vergaderingen
Aantal niet-ambtelijke leden
Ambtelijke ondersteuning t.b.v. de voorzitter
Advertenties
Aantal advertenties
Zaalhuur en huur van apparatuur
Aantal
Externe advisering
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Toelichting op de begroting 2021
Ad vergoeding niet-ambtelijke leden
De Commissie bestaat uit 19 XX leden. Hiervan zijn er 13 XX aangemerkt als niet-ambtelijk
lid (leden met een bestuurlijke functie, omwonenden, BMF). De niet-ambtelijke
(plaatsvervangende) leden hebben recht op een jaarlijkse vaste vergoeding van € 250,00.
Daarnaast ontvangen zij per bijgewoonde vergadering een vacatievergoeding van € 104,31.
Op 11 april 2019 heeft de Commissie besloten dat de leden van de Commissie met een
bestuurlijke functie geen vergoedingen meer ontvangen. Met ingang van 2019 zijn er om
die reden nog 7 niet-ambtelijke leden die een vaste vergoeding krijgen (omwonenden, BMF).

Ad vergoeding werkgroep
De Commissie kan een werkgroep instellen indien het wenselijk is dat een bepaald
onderwerp door een aantal leden van de Commissie wordt voorbereid om een gedegen
behandeling in de Commissie te waarborgen. Niet-ambtelijke leden ontvangen hiervoor een
vergoeding van
€ 104,31.

Ad ambtelijke ondersteuning voorzitter
De voorzitter van de Commissie wordt vanuit zijn ambtelijke organisatie ondersteund. Met
zijn brief d.d. 22 april 1997 heeft de toenmalige bestuursstaf bepaald dat hiervoor een
kostenpost van € 3.403,35 dient te worden opgenomen in de begroting.

Ad advertenties en zaalhuur
In de begroting wordt een kostenpost opgenomen voor advertenties en zaalhuur. Ervaring
heeft uitgewezen dat vergaderruimten nagenoeg altijd gratis ter beschikking worden gesteld
vanwege het gastvrije karakter van de bij de Commissies betrokken gemeenten. Ook
worden de publicaties van de Commissies veelal gratis geplaatst op de gemeentepagina’s
van de verschillende lokale media. Van deze begrotingspost kan gebruik worden gemaakt
indien in het komende jaar besloten wordt een voorlichtingsavond te organiseren, dan wel
alsnog betaald dient te worden voor het gebruik van vergaderruimten.

Ad Externe advisering
Met opmaak: Nederlands (standaard)

Het is de Commissie toegestaan om zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden te laten
bijstaan door externe deskundigen. De omvang van deze kostenpost is niet in te schatten.
Derhalve wordt de post als p.m. opgevoerd.
Indien in 2018 een beroep gedaan dient te worden op deze post, wordt tijdig, in overleg met
de Luchtmachtstaf een fondsaanvraag ingediend.
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Ad representatiekosten

Met opmaak: Nederlands (standaard)

Vanuit de diverse representatieve taken die aan de Commissie zijn opgedragen bestaat de
behoefte aan een begrotingspost “representatiekosten”. Derhalve wordt een bedrag ad €
227 opgenomen.
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