
 

 

 

 

       Utrecht/Den Haag, 17 april 2018  

 

Besluit inzake verhogen vergoeding  

 

Het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden spreekt zijn 

teleurstelling uit dat de nieuw aangetreden raadsleden van gemeenten met minder 

dan 40 duizend inwoners nog geen helderheid hebben gekregen over de verhoging 

van hun te lage vergoeding. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden constateert 

dat de onderhandelende partijen, minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren 

en voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, beiden 

de verhoging onderschrijven en roept hen op zo spoedig mogelijk klip en klaar 

helderheid te verschaffen aan de betreffende raadsleden. Spoedige duidelijkheid is 

geboden zodat de nieuw aangetreden raadsleden met passie en energie zo voldoende 

tijd kunnen vrijmaken om het raadswerk op een goede manier te kunnen uitvoeren.  

 

Toelichting 

1. Sinds het aantreden van de nieuwe gemeenteraad op 29 maart jl, als gevolg van de 

raadsverkiezingen van 21 maart 2018, zijn er elke dag raadsleden die zich 

afvragen en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vragen hoe zit het met 

de verhoging van de vergoeding. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

vindt dat deze raadsleden recht hebben op duidelijkheid en dat de 

onderhandelende partijen boter bij de vis moeten bieden, te meer dat zij de 

verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten onderstrepen.



 

2. In november 2017 heeft de VNG medeondertekend het verzoek in de brief van de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, en de Vereniging voor Griffiers, om de 

vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten te verhogen. Er is toen ook 

opgeroepen om daarover voor het aantreden van de nieuwe raadsperiode 

helderheid te verschaffen; 

3. De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren heeft diverse malen 

en bij diverse gelegenheden de noodzaak van het verhogen van de vergoeding 

voor raadsleden uit kleine gemeenten onderschreven;  

4. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft begrip dat onderhandelende 

partijen serieus naar een oplossing zoeken en juicht het toe dat de partijen tot 

structurele afspraken willen komen; 

5. Het regeerakkoord onderstreept het belang van de toerusting van raadsleden; 

 

Het is om deze redenen dat het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging 

voor Raadsleden de VNG en de minister van Binnenlandse Zaken oproept om met 

voortvarendheid de onderhandelingen over de verhoging van de vergoeding voor 

raadsleden uit kleine gemeenten af te ronden met het doel zoals dat voor de 

raadsverkiezingen door beide partijen is onderschreven.  

 

Namens het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 

 

 

 

 

 

 

 

Mark den Boer, voorzitter.  

 


