
 

 

Afdrachtsregeling politieke vertegenwoordigers D66 Delft raadsperiode 2022-2026 

 

 

Onderstaande regeling met X stemmen voor, X stemmen tegen en X blanco stemmen aangenomen op de 

algemene ledenvergadering van 31 oktober 2020 te Delft. 

 

Artikel 6 is ge-amendeert door Melanie Oderwald, dit amendement is aangenomen met 11 stemmen voor, 8 

stemmen tegen, 0 blanco stemmen en 0 onthoudingen. 

 

Het huidige artikel 7 is toegevoegd door de penningmeester namens het bestuur, dit amendement is 

aangenomen met 18 stemmen voor, 1 stem tegen, 0 blanco stemmen en 0 onthoudingen. 

 

Artikel 7 (oud), thans artikel 8, is ge-amendeert door Melanie Oderwald, dit amendement is aangenomen met 

11 stemmen voor, 8 stemmen tegen, 0 blanco stemmen en 0 onthoudingen. 

 

Bijlage A: Concept voorstel afdrachtsregeling 

Bijlage B: Rekenkundige bijlage concept voorstel 

Bijlage C: Presentatie AAV inclusief amendementen en motie 

 

 

Artikel 1 [definities] 

Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a) Ambtsdragers: Leden van D66 Delft die de functie van volwaardig raadslid bekleden in de Delftse 

gemeenteraad of de functie van wethouder bekleden in het Delftse college van burgemeester en 

wethouders. 

b) Bezoldiging: De door de ambtsdragers maandelijks ontvangen vergoeding zoals geldend onder de 

jaarlijks door het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties circulaire 

‘(onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten’. Hieronder worden geen 

onkostenvergoedingen verstaan. 

c) Raadsperiode: Onder de raadsperiode wordt verstaan de periode aanvangend op 16 maart 2022 tot 

wanneer de ambtsdrager zijn of haar functie uitoefent onder de vanaf 16 maart 2022 geldende politieke 

termijn. 

d) Bestuur: Het door de leden van D66 Delft verkozen afdelingsbestuur van de vereniging. 

 

Artikel 2 [object] 

Onder de naam afdrachtsregeling wordt een afdracht bepaald ter zake van ontvangen bezoldiging voor de 

raadsperiode. 

 



 

 

Artikel 3 [subject] 

Ter zake van de ontvangen bezoldiging door ambtsdragers wordt de afdracht ontvangen van de ambtsdragers. 

 

Artikel 4 [maatstaf] 

De afdracht wordt berekend over de door de ambtsdragers maandelijks ontvangen bedragen bezoldiging. 

 

Artikel 5 [tarief] 

De verschuldigd geworden afdracht wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel, waarbij deze afhankelijk 

is van het aantal en de functie van het totaal aan ambtsdragers. 

 

 

 

Artikel 6 [betaling] 

De ambtsdragers betalen de vastgestelde afdracht in lijn met de maandelijkse vergoeding en bezoldiging en 

schrijven dit op maandelijkse basis, via een automatische overboeking, bij op het bankrekeningnummer van de 

afdeling. De penningmeester zal minimaal aan het einde van het jaar de afdrachten controleren. Het bestuur zal 

daarover verantwoording afleggen in het financiële jaarverslag. 

 

Artikel 7 [accordering] 

Het kandidaatstellingsformulier voor de overeenkomstige periode als waar deze regeling op ziet bevat een 

verklaring dat de kandidaat (i) kennis heeft genomen van en (ii) akkoord gaat met deze afdrachtsregeling. 

 

Artikel 8 [overige situaties afdracht politieke vertegenwoordigers] 

Wanneer zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, is het afdelingsbestuur bevoegd hierover 

een besluit te nemen en legt het daarover achteraf verantwoording af aan de algemene afdelingsvergadering. 


