
Samenvatting en preadvies motie Oudewater/Dordrecht over dekking 
raadsledenvergoeding  

 
Indienende gemeente: Oudewater en Dordrecht  
 
Ondersteunende gemeenten: Geertruidenberg, Gennep, Sluis, Tholen, Leiderdorp, Waterland, 

Utrechtse Heuvelrug. Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Elburg. 
 
Status motie: definitief en ondertekend.  
 
Strekking van de motie  
Per 2018 krijgen raadsleden met minder dan 24.000 inwoners een verhoging van de vergoeding 
ter hoogte van die van raadsleden van gemeenten tussen 24.001 en 40.000 inwoners. De dekking 
van deze vergoeding is door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanaf 
2019 gevonden in het geldende macrobudget van het gemeentefonds. En wel door feitelijk teveel 
betaalde APPA-gelden aan gemeenten (ontstaan door versobering in de voorgaande jaren) te 
herverdelen aan gemeenten op een zodanige wijze, dat deze de verhoging van 
raadsledenvergoedingen kunnen dekken. Deze herverdeling pakt niet voor elke gemeente gunstig 
uit. Er zijn tekorten. Dit is voor indienende gemeenten een van de redenen om de wijze van 
dekking van de verhoging van de raadsledenvergoeding nogmaals onder de aandacht te brengen. 
 
Indienende gemeenten scharen zich achter het inhoudelijke beleid (verhoging van de 
raadsledenvergoeding.  
 
Zij roepen het VNG bestuur op om nogmaals bij Kabinet en Parlement erop aan te dringen, het 
gemeentefonds aan te vullen met het bedrag dat benodigd is om de verhogingen van de 
raadsledenvergoeding te dekken, in plaats van deze te dekken op de nu uitgevoerde manier. 
 
Preadvies VNG-bestuur: overnemen 
 
Toelichting 
Genoemde overwegingen door Oudewater en Dordrecht zijn precies ook de redenen geweest 
voor het VNG bestuur om enerzijds de verhoging van de raadsledenvergoeding te steunen en 
anderzijds te lobbyen voor extra dekking binnen het gemeentefonds in plaats van dekking vanuit 
het bestaande macrobudget in het gemeentefonds. 
 
In de motie is in de laatste overweging het bestuursbesluit van 18 april 2019 opgenomen waarin 
het VNG bestuur aangeeft het ‘principieel oneens te zijn met het niet compenseren van de 
verhoging van de raadsledenvergoeding’. Deze motie geeft de VNG een extra steun in de rug in 
de lobby die is gevoerd naar de rijksoverheid. 
 
In dat licht kan het bestuur op aangeven van de leden nogmaals aan Kabinet en Parlement te 
kennen geven, dat dit het standpunt is en blijft. Daarbij is wel de verwachting, dat dit in deze 
kabinetsperiode waarschijnlijk niet tot veranderingen leidt, omdat recentelijk deze belangen al 
door het VNG bestuur richting Kabinet en Parlement zijn behartigd met het nu bekende effect 
daarvan. 
 



Bij het uitvoeren van de motie zal nogmaals benadrukt worden dat de herverdeling dusdanig moet 
zijn ingericht, dat gemeenten -op welke wijze ook gedekt- voldoende dekking hebben voor de 
verhoging van de individuele raadsledenvergoedingen. 
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