Begroting 2018
1.

Secretariaat

€ 13.500

2.

Website, communicatie, bureaubenodigdheden,

€ 2.000

3.

Vergaderkosten

€ 3.500

4.

Onkostenvergoeding leden

€ 7.000

5.

Deskundigheidsbevordering

€ 4.000 +

Totaal

€ 30.000

Toelichting
1.

De kosten betreffen de inhuur van een administratief medewerker voor ondersteuning van het
uitbrengen van adviezen. De werkzaamheden houden in: het organiseren van vergaderingen
van de PAR, verslaglegging, voorbereiden van adviezen, opstellen van conceptadviezen,
verzorgen van correspondentie met de gemeente, aanleggen van een gegevensbestand ten
behoeve van de PAR en de kamers, en beheren van de website.
In de begroting voor 2017 werd uitgegaan van een werktijd van 8 uur per week, over 46
weken, tegen een uurtarief van € 30,= inclusief BTW. Uit de resultaten over 2017 tot nu toe
blijkt dat het uurtarief exclusief BTW is. Dit levert een uurbedrag op van € 36,30 inclusief BTW;
berekend over 46 weken van 8 uur per week, geeft dit een kostenpost van € 13.358,40. Dit
bedrag blijft binnen het budget dat ook vorig jaar voor dit doel is begroot.

2.

Deze post betreft kosten voor het bureau en het beheer van de website en kosten voor
publiciteit (zoals advertentiekosten). Het voor 2017 begrote bedrag is aan de lage kant als we
het komend jaar ook uitgaan van enkele te plaatsen advertenties in bijv. Hart van Holland.
Daarom wordt ook hier een verhoging met € 500,= voorgesteld, en wel ten laste van post 4: in
de begroting 2017 was hiervoor 7.500,= opgenomen, terwijl de bedragen genoemd in de
toelichting, uitkwamen op een totaal van 6.700,=. Een budget van 7.000,= voor 2018 lijkt
daarom toereikend.

3.

In deze post zijn de kosten opgenomen voor:
- 4 plenaire vergaderingen van de PAR met alle Kamers in de grote zaal van De Kroon (koffie
€ 800,=, incl BTW bijna € 1.000,=;
- Vergaderingen PAR De Kroon (Catszaal): 7 x € 65,= is € 455,=, incl. BTW ongeveer € 550,=;
- Vergaderingen Kamers 4 x 5 in De Kroon (Catszaal): 20 x € 65 is € 1.300, incl. BTW bijna
€ 1.600,=.

4.

Onkostenvergoeding voor de leden.
De leden van het PAR-bestuur en de onafhankelijk voorzitter ontvangen op jaarbasis een
vergoeding van € 300: 9 x € 300 = € 2.700,=;
De leden van de kamers krijgen op jaarbasis een vergoeding van € 100: 35 x € 100 = € 3.500,=.
Daarnaast kunnen voor reizen buiten Waddinxveen declaraties worden ingediend voor kosten
openbaar vervoer (2e klasse) en voor autokosten (€ 0,19 per km). Raming € 800,=. Deze raming
is hoger dan de raming voor 2017. Desondanks blijft er ruimte om deze post met € 500,= te
verlagen t.b.v. een verhoging van post 2 (zie toelichting aldaar).
In totaal wordt voor 2018 dus € 7.000,= begroot.

5.

Deze post betreft het inhuren van externe deskundigheid voor bijeenkomsten en cursussen,
dan wel de kosten voor het bijwonen van specifieke cursussen door specialisten binnen de
PAR.
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