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Onderwerp: Vergoedingonkostenvoorbijeenkornst

Geachte heer Verbeem

Bij boven aangehaalde e-mail verzoeK u ons om de kosten te kunnen declareren voor een
fractiebijeenkomst. Op 4 oktober wilt u een fractiebijeenkomst houden over het thema zoet-zout, Daar
nodigt u ook externen voor uit. U kiest bewust voor een locatie langs het Volkerak cq het voorgenomen
veziltingsgebied. Een en ander, zo schríjft u, zal bescheiden kosten met zich meebrengen zoals koffie en
mogelijk gebruik van vergademr imte/voo rzienlngen "
U geeft nog aan dat in tegenstelling tot andere waterschappen Brabantse Delta helaas geen fractieondersteuninEsbudgetten kent. Maar u kunt zich yoorstellen dat de feitelijke vergaderkosten wel
declareerta ar zijn tot een bepaalde hoogte.

Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 3 september 2OL9 en besloten u als volgt te
antwoorden.
Wij waarderen het initiatief van uw fractie voor het organiseren van de genoemde bijeenkomst. Het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voorziet niet in de vergoeding van de door u
genoemde vergaderkosten. Het is dan ook aan het algemeen bestuur om een regeling vast te stellen op
basis waarvan fracties dan met name genoemde kosten kunnen declareren. Er is evenwel tot op heden
nog geen vastgestelde regeling. Wij begrijpen dat dit punt onder de aandacht is gebracht van de
Werkgroep Bestuurlijke Ontwikkeling en dat zlJ dlt verder gaan oppakken. Wij kunnen u dan nog niet
tegemoet komen.
Wij veftrouwen erop u híermee voldoende te hebben gelhformeerd. Op grond van de spelregels algemeen
bestuur worden uw vragen en ons antwoord daarop gepubliceerd op de website van het waterschap.
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Hoogachtend,

Het dagelíjks bestuur,
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