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1. Vacatievergoedingen 

De leden ontvangen voor het bijwonen van de plenaire vergaderingen een standaard 
vacatiebedrag van € 100,50 per uur  met een maximum van een dagdeel (3 uur) per 1

vergadering. In de vacatievergoeding per uur is rekening gehouden met de 
standaardvoorbereidingstijd voor de vergaderingen. 

De leden van het stadscuratorium ontvangen € 100,50 per uitgebracht gevraagd advies. 
In de vergoeding is rekening gehouden met de tijd die nodig is voor de voorbereiding 
van een pré-advies. Deze vergoeding is beperkt tot maximaal één advies per aanvraag. 

Voor het opstellen van een ongevraagd (beleids)advies of anderszins (brieven, 
verslagen en annotaties e.d.) geldt een maximum van vier uur per advies.  

Voor bijeenkomsten en het bijwonen van externe vergaderingen en sessies staat een 
vergoeding van € 100,50. Deelname aan kunstcommissies, workshops en jureringen 
etc. geldt een maximale vergoeding van een dagdeel (3 uur). Aanvullende 
werkzaamheden/tijdsbesteding wordt geacht te worden bekostigd uit daarvoor 
beschikbare projectbudgetten. 

Voor de rol van de voorzitter van het SCA wordt een aanvullende vergoeding 
gehanteerd van maximaal vier uur/week. 
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2. Werkbudget activiteiten en programma 

Per activiteit en/of programma onderdeel dient vooraf een begroting te worden 
opgesteld waarin tevens de te besteden tijd is opgenomen.  Het uurtarief wat voor deze 
werkzaamheden door leden van het SCA gehanteerd wordt is € 69,- per uur  (hieronder 2

vallen bijvoorbeeld stadsdialogen, lezingen en debatten, symposia, (het schrijven van) 
artikelen en essays of anderszins. 

Het werkbudget kan verder worden ingezet voor overige kosten zoals het inhuren van 
externe diensten, denk- en onderzoektijd, vormgeving, fotografie  publicaties of 
aanschaf verbruiksgoederen. Ook hiervoor geldt dat deze kosten in de projectbegroting 
dienen te worden opgenomen. 

3. Activiteiten buiten vergoedingen van punt 1 tot en met 2 

Het gaat hier om activiteiten die buiten de vergoedingen onder punt 1 en 2 vallen, maar 
wel raakvlakken hebben met Kunst in de Openbare Ruimte. Deze activiteiten worden 
onbezoldigd bijgewoond vanuit expertise interesse voor het veld, of er wordt gebruik 
gemaakt van andere vergoedingen dan genoemd onder punt 1 en 2. 

4. Bijhouden aanwezigheidsregistratie en factuurvereisten 

De aanwezigheid van leden bij plenaire vergaderingen wordt geadministreerd door de 
secretaris.  
Facturen worden ingezonden per kwartaal. De factuur bevat een specificatie van de 
kosten die in rekening worden gebracht. Minimaal wordt gespecificeerd: data van de 
vergaderingen, aantal aanwezige uren per vergadering, naam van het advies of 
activiteit, specificatie overige kosten.  Zonder de minimaal vereiste specificatie wordt de 
factuur niet in behandeling genomen. 

 5. Culturele codes 
SCA onderschrijft en hanteert de culturele codes, Governance Code, Fair Practice code 
en de code Diversiteit en Inclusie. 
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