
Nederlandse Vereniging
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Aan: Tweede Kamer

t.a.v. de leden van de Vaste Commissie Binnenlandse Zaken

Den Haag, 15 oktober zorS

Betreft: verhoging vergoeding raadsleden kleine gemeenten

Geacht Kamerlid,

Eind november 2ot7 heeft de minister van BZK in de Kamer toegezegd met een oplossing

te komen om de verhoging van de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten te

realiseren. Nut en noodzaak hiervan is door de minister meermaals onderschreven.

Ditzelfde geldt ook voor de belangenorganisaties uit het lokaal bestuur, te weten de VNG,

het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Griffiers en vanzelfsprekend

onze vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. ledereen is het er over

eens: het toegenomen takenpakket, daarbij horende grotere verantwoordelijkheden en

de werkdruk voor raadsleden uit kleine gemeenten maken het noodzakelijk de

vergoeding voor deze raadsleden op te hogen tot een niveau dat geldt voor raadsleden in

gemeenten tot 4o duizend inwoners.

De minister heeft afgelopen juni tijdens het VNG Jaarcongres een incidenteel bedrag van

ro miljoen euro toegezegd voor dit jaar, wat ook in de begroting van Binnenlandse Zaken

is opgenomen. Het overleg tussen de minister en de VNG - dat in februari van dit jaar,

voor de raadsverkiezingen, is gestart- over een structurele verhoging van de vergoeding

voor raadsleden uit kleine gemeenten heeft echter nog steeds geen resultaat opgeleverd.

Daardoor is er voor raadsleden ook nog steeds geen enkele duidelijkheid over hoe de

eenmalige ro miljoen euro dit jaar wordt ingezet, laat staan wanneer het structureel

wordt geregeld.

Raadsleden worden feitelijk aan het lijntje gehouden. Wij vinden het als vereniging

onbegrijpelijk en onverteerbaar dat de minister en de VNG als onderhandelende partijen

na bijna een jaar nog steeds niet tot een afspraak zijn gekomen. Raadsleden in kleine

gemeenten worstelen ondertussen verder met het grote takenpakket, een hoge

werkdruk en een raadsvergoeding die daartoe niet in verhouding staat.

Ondersteuning en toerusting van raadsleden is voor de minister een van de belangrijkste

actiepunten om te komen tot een versterking van de lokale democratie, zie haar plan van

aanpak in de brief aan uw Kamer d.d. 5 juli zor8. Volgens de begroting 2019 gaat zij hier

de komende jaren ook in investeren. Dat is ook nodig en goed. Een passende

raadsvergoeding is echter een essentieel onderdeel van de ondersteuning van raadsleden

ln de begroting is hiervoor structureel geen enkele euro opgenomen.
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Wij vragen uw Kamer om in het overleg over de BZK-begroting 2019 de minister op te

roepen haar verantwoordelijkheid te nemen en de verhoging van de vergoeding voor

raadsleden in kleine gemeenten nu eindelijk eens structureel te regelen. Dit zal zeker in

de betreffende kleine gemeenten een belangrijke eerste stap zijn om het functioneren

van de lokale democratie te versterken.

Met vriendelijke groet,

Mark den Boer

Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
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