
Overzicht huidige budgetten raad / griffie (2014): 

 

- Vaste vergoeding raadsleden, incl. tegemoetkoming kosten € 1.065.000 

 

- Vergoeding raadsfracties       € 67.000 

Jaarlijks wordt € 5932,60 per fractie en € 386,91per lid (bedragen 2014) aan de fracties 

overgemaakt. Dat is inclusief de bedragen die de fracties ontvangen voor aanschaf van 

iPads voor lijstopvolgers (500 euro per jaar) en voor aanschaf van eigen 

computerapparatuur op de fractiekamers (1000 euro per jaar). 

  

- Fractieondersteuning       € 211.000 

Elke fractie heeft recht op maximaal 24.227 euro bruto per jaar hiervoor (bedragen 

2014) 

.  

- Vorming en Opleiding raad als geheel      € 41.000 

Hieruit zijn in 2013 de kosten van de expertmeeting decentralisaties, kosten 

hoorzittingen, en de expert opinion naar de Zuidelijke Ringweg betaald.  

 

- Budget rekenkamercommissie        € 45.000 

Voor inhuur extern onderzoeksbureau en voor presentiegeld  

externe leden en voorzitter.  

 

- Budget voorlichting         € 42.000 

De advertentiekosten voor de Gezinsbode (verkorte agenda’s raads- en  

commissievergaderingen) bedragen per jaar 30.000 euro, de rest van  

het budget is voor extra zaken zoals  een extra advertentie bij de begroting en de  

kosten van kindergemeenteraad / koppie copy prijs. 

 

- Budget verslaglegging en internetuitzendingen    € 117.000 

Dit budget wordt gebruikt voor de kosten van het notuleren van de raads- en 

commissieverslagen (60.000 euro). Ook de kosten van de internetuitzendingen, het 

opslaan en indexeren ervan komt voor rekening van dit budget (48.000 euro). Sinds 2012 

worden ook de kosten voor de Notubox-app voor alle raadsleden  (9.500 euro) hieruit 

betaald. 

  

- Kosten vergaderingen       € 18.000 

Uit deze post worden de dinerkosten betaald tbv raad  

 

- Werkbudget Dualisering       € 2.000 

o.a. abonnement op Raadsledennieuws voor alle raadsleden.  

 

-     Salarissen personeel griffie      € 572.000 

De griffie heeft op dit moment een formatie van 7,37 fte die als volgt is verdeeld: 

Griffier 1 fte 

Plv. griffier/secretaris rekenkamercommissie/audit committee 1 

Raadsadviseurs 2,7 

Administratieve ondersteuning 1,77 

Communicatieadviseur 0,9 

 


