Aan:
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Mevrouw drs. K.H. Ollongren
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
c.c. Directeur Democratie en Burgerschap,
de heer dr. R. Bagchus
Betreft: Raadsvergoeding kleine gemeenten
Den Haag, 6 november 2017
Geachte minister,
Raadslid.Nu (de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden), de Vereniging van Griffiers en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten vragen in deze brief uw aandacht voor het versterken van
de voorbereiding, opleiding en toerusting van raadsleden. In het bijzonder vragen wij uw aandacht
voor het beter ondersteunen van raadsleden door een verhoging van de raadsvergoeding in kleine
gemeenten. Wij roepen u op dit nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 te
regelen. Daarnaast onderstrepen wij graag het belang van brede ondersteuning door onze
verenigingen voor de opleiding en toerusting van raadsleden.
Bij de presentatie van de begroting voor 2018 is door uw voorganger kenbaar gemaakt dat de keuze
voor het verhogen van de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten is doorgeschoven naar
het nieuwe kabinet. Wij vinden het jammer dat er daardoor nog geen helderheid is gekomen.
Tegelijkertijd stellen wij vast dat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ is aangegeven
dat het nieuwe kabinet de toerusting van raadsleden wil versterken. Op het punt van de
raadsvergoeding in kleine gemeenten vragen wij u dat voor de gemeenteraadsverkiezingen te
regelen. De werkdruk voor raadsleden is nu al hoog. 86 Procent van de raadsleden ervaart een hoge
tot zeer hoge werkdruk.1 Voor de raadsleden die in maart 2018 aantreden – waarvan een groot deel
nieuw zal zijn – zal dat zeker niet minder zijn. Daarnaast moeten we raadsleden in staat stellen de
combinatie werk en raadslidmaatschap gelijk vanaf het begin van de raadsperiode goed te regelen.
Ten slotte kan het geïnteresseerden voor het raadslidmaatschap wellicht nog over de streep trekken
zich alsnog te kandideren.
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Wij wijzen u in het licht van bovenstaande graag nog op het rapport ‘Maatwerkdemocratie’ van de
VNG Denktank. Daarin is de expliciete aanbeveling opgenomen om de vergoedingsnorm voor
gemeenten tot 40.000 inwoners te verhogen. De Commissie Raadsleden en Griffiers van de VNG
heeft dit punt nadrukkelijk bij uw voorganger onder de aandacht gebracht tijdens het BZKwerkbezoek op 13 februari 2017. Voorts heeft de Algemene Ledenvergadering tijdens het
jaarcongres van de Vereniging van Griffiers zich op 6 oktober 2017 uitgesproken voor een verhoging
van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten. Ook het algemeen bestuur van
Raadslid.Nu heeft hier al eerder voor gepleit. Ten slotte heeft Liesbeth Spies zich als voorzitter van
het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in haar jaarrede op het NGB-jaarcongres van 5
oktober 2017 uitgesproken voor betere ondersteuning en waardering voor het werk van raadsleden.
Wij onderstrepen dat verder uitstel van de verhoging van de raadsvergoeding in kleine gemeenten
niet wenselijk is gelet op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Wij spreken daarbij de hoop
en verwachting uit dat u hierover op korte termijn een positief besluit neemt en dit zo nodig nog
mee neemt in de behandeling van de BZK-begroting 2018 in de Tweede Kamer. Wij zijn graag bereid
ons standpunt nader toe te lichten in een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Mark den Boer
Voorzitter Raadslid.Nu – Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Renée Wiggers
Voorzitter Vereniging van Griffiers

Jan van Zanen
Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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