
 
 

 
 
 
Motie dekking verhoging raadsvergoeding gemeenten tot 24.000 inwoners 
 
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bijeen op 5 juni 
2019, 
 
Constaterend  

- Dat het kabinet heeft besloten met terugwerkende kracht de vergoeding voor raadsleden in 
kleine gemeenten te verhogen naar 959,- euro per maand  

 
Overwegend  

- Dat raadsleden een cruciale rol in onze lokale democratie vervullen.  
- Dat het daarom de terechte conclusie is van de minister dat raadsleden ‘erkenning, een goede 

toerusting en een passende raadsvergoeding’ verdienen (Kamerbrief minister Ollongren d.d. 5 
november 2018). 

- Dat 2.442 raadsleden uit 147 gemeenten inmiddels een hogere raadsvergoeding ontvangen. 
In totaal gaat het om 6,8 miljoen euro structureel. 

- Dat de dekking echter gevonden wordt in een uitname van het gemeentefonds en dan 
herverdeeld wordt via een decentralisatie-uitkering. Kortom: een ‘sigaar uit eigen doos’. 

- Dat het onredelijk is dat via herverdeling binnen het Gemeentefonds alle gemeenten bij 
moeten dragen aan deze impuls voor de raadsleden van de kleine gemeenten.  

- Dat kleine gemeenten de verhoging niet zelf structureel moeten opvangen. De 
herverdeeleffecten zijn in dat geval dermate fors dat er vervolgens bezuinigd moet worden op 
de dienstverlening aan de burgers. 

- Dat naar onze mening de “art 2 FVW/ art 108 gemeentewet lid 3”-toets (wijziging van taken, 
dan zorgen voor dekking) niet met voldoende resultaat is uitgevoerd. 

- Dat het VNG-bestuur met reden recent besloot om niet in te stemmen met de door BZK 
voorgestelde dekkingsvarianten inzake de herverdeeleffecten raadsledenvergoeding.  
 
‘Op advies van de commissie Bestuur en Veiligheid en de commissie Financiën wordt geen 
keuze gemaakt. De VNG geeft hiermee aan het principieel oneens te zijn met het niet 
compenseren van de verhoging van de raadsledenvergoeding.’ (concept verslag VNG bestuur 
d.d. 18 april 2019). 

 
Draagt het VNG bestuur op  
 

- Bij het kabinet en het parlement (bijvoorbeeld in het kader van de aankomende 
septembercirculaire) opnieuw aan te dringen om via een toevoeging aan het Gemeentefonds 
de dekking van de ophoging van de raadsvergoeding aan kleine gemeenten te vergoeden. 
Onder het motto: ‘Geen geld, geen Zwitsers.’  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Oudewater/ Dordrecht, 29 mei 2019, 
Namens indienende gemeenten Oudewater en Dordrecht 

 
 
 
Mr. Drs. P. Verhoeve 
Burgemeester van Oudewater 
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