Raadsvergadering: 01 okt 2019
Besluit: Verworpen
Voor: VVD en ND
Tegen: HOP, SH, CDA, D66, GL,
CU en PvdA
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Schrappen extra vergoeding voor raadsleden
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 1 oktober 2019,
behandelend agendapunt 12 met als onderwerp Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden 2019.
Constaterende dat,
- Het raadslidmaatschap wekelijks ongeveer 10 tot 15 uur per week vraagt.
- Raadsleden op dit moment een vergoeding krijgen van EUR 1.288,33 per maand,
wat bijna twee keer zoveel is als een bijstandsuitkering voor een alleenstaande .
- Het lid zijn van de gemeenteraad geen baan is, maar een politiek ambt.
Overwegende dat,
- De voorgestelde verhoging van feitelijk bruto EUR 107,36 per maand geen
aanzienlijke verhoging oplevert van de maandelijkse vergoeding.
- Gemeenteraadsleden geen lid worden van de gemeenteraad voor de vergoeding,
wel voor het realiseren van idealen en ideeën.
- Deze maatregel bijna EUR 40.000 kost, zonder dat duidelijk is of dit daadwerkelijk
een oplossing is voor het juiste probleem.
- Andere maatregelen denkbaar zijn die het raadslidmaatschap aantrekkelijker
maken.
Besluit
- De volgende passage van het door de griffier en de voorzitter voorgestelde raadsbesluit
te schrappen
4. Voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden Omdat raadsleden
vaak een significant deel van hun tijd besteden aan het raadswerk, hebben zij minder
mogelijkheden voor het opbouwen van een pensioenvoorziening. Ook hebben raadsleden
niet altijd een inkomen naast het raadswerk. Conform artikel 3.1.9. van het
rechtspositiebesluit kan de raad daarom bij verordening bepalen dat raadsleden jaarlijks
een bedrag ontvangen ter hoogte van de raadsvergoeding van 1 maand. Om het
raadswerk aantrekkelijk te houden voor zowel werkenden als niet- werkenden wordt
voorgesteld van deze mogelijkheid gebruik te maken. (Pagina 3)
EN

Daarnaast is in het voorliggend voorstel gekozen voor de volgende optionele toevoeging:
1. Verzekering ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden (€39.938,-) Raadsleden

steken een significant deel van hun tijd in het raadswerk. Hierdoor hebben zij minder
mogelijkheden zich te verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en overlijden. Om die reden biedt de wetgever de gemeenteraad de
mogelijkheid om raadsleden te voorzien van een extra toelage ter hoogte van één maand
raadsvergoeding.

- De volgende passage van de door de griffier en de voorzitter voorgestelde verordening
te schrappen
Artikel 4. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en
overlijden
1. Een raadslid wordt eenmaal per jaar een bedrag toegekend ter hoogte van het
bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand, bedoeld in
artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers,
waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een plaats
die is opengevallen als gevolg van tijdelijk ontslag van een raadslid wegens
zwangerschap en bevalling of ziekte, op grond van artikel X12 van de Kieswet.
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