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Vergadering: CRO plenair 
Datum: 6 mei 2019 
Agendapunt: 10 
Onderwerp: Vacatiegelden: herziening regels toekenning 
Soort: besluit 
Bijlage(n): 1 
 
 
Voorstel: de regels voor de toekenning van vacatiegelden met ingang van 1 

januari 2019 (met terugwerkende kracht) aan te passen conform 
bijgevoegd voorstel (vergaderstuk 10.a). 

 
Toelichting: Naar aanleiding van het concept overzicht vacatiegeld 2018 

(toegestuurd medio december 2018) zijn er vragen gesteld over de 
criteria waarop vacatiegeld wordt toegekend. De voorzitter/ 
penningmeester zijn van mening dat aanpassing van deze regels op z’n 
plaats is met betrekking tot de vergoeding aan plv. leden (in casu de 
bewonersvertegenwoordigers). Op grond van de huidige regels krijgen 
deze leden alleen een vacatievergoeding indien zij in plaats van het lid 
optreden. Het is in het belang van de CRO dat leden indien zij zijn 
verhinderd om aan een CRO-vergadering deel te nemen, worden 
vervangen door plaatsvervangers die op de hoogte zijn van de actuele 
situatie. Dit vraagt dat leden en plv. leden actief de ontwikkelingen 
rondom de luchthaven volgen en ook de agenda van de CRO 
vergaderingen c.a. goed voorbereiden. Een financiële vergoeding in de 
vorm van een vast bedrag hiervoor vinden de voorzitter/ 
penningmeester van de SOCRO toepasselijk en gewenst voor deze 
algemene voorbereiding. Zij stellen voor om de regels voor het 
vacatiegeld van de CRO te herzien met ingang van 1 januari 2019. Na 
positief besluit door de CRO zal het overeenkomstig gewijzigde 
huishoudelijk reglement van de CRO in de volgende vergadering van 
de CRO ter formele vaststelling worden voorgelegd. 
 
Essentie van het voorstel: 
- voor plv. leden (uitgezonderd NMZH en kleine luchtvaart) en leden 
een vaste vergoeding van  € 450,- op jaarbasis in plaats van uitsluitend 
een vergoeding per vergadering/bijeenkomst waaraan deelgenomen 
wordt;  
- per vergadering/bijeenkomst €100,- in plaats van € 250,-. 

 
Indiener(s):  voorzitter en penningmeester SOCRO 
 



Bijlage(n):  
 
10.a memo van voorzitter/penningmeester SOCRO aan leden van de 

CRO luchthaven Rotterdam die in aanmerking komen voor 
vacatiegeld “Vacatiegeld” d.d. 13 maart 2019 

 
 
Financiën: Uitgegaan wordt van 8 (plv.) leden die in aanmerking komen voor 

vergoeding. Bij een aangenomen aantal van in totaal 38 vergaderingen/ 
bijeenkomsten per jaar bedraagt het totaal aan vergoedingen € 7.400,- 
per jaar (8 x € 450,- + 38 x € 100,-). Dit komt ruwweg overeen met de 
kosten van het huidige systeem. Vacatiegeld kan alleen worden 
uitbetaald voor zover dit in de begroting is opgenomen en er voldoende 
beschikbare middelen zijn (uitgangspunten notitie van SOCRO bestuur 
d.d. 11 januari 2019). 

 
Communicatie: nee 
 
 


