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Zuidwolde, 18 december 2007

Geachte raad,

Hierbij deel ik u mee, dat de raad van De Wolden in zijn vergadering van 13 december 2007 een
motie heeft aangenomen, waarin wordt uitgesproken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, er krachtig op aan te dringen dat er in 2008 een hogere vergoeding komt
voor raadsleden die een bijzondere en meer belastende rol vervullen, te weten de vice-voorzitter
van de gemeenteraad en de fractievoorzitters.
Bijgevoegd treft u de motie aan.

De raad van De Wolden hoopt op uw steun te mogen rekenen.

Hoogachtend,
Namens de raad van De Wolden,
De griffier,

mw. drs. IJ. Gehrke
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BESLUIT RAAD d.d.

MOTIE HONORERING RAADSWERK

De Raad van De Wolden bijeen in de vergadering van 1 3 december 2007

Overwegende dat

• Het werk van zijn leden de laatste jaren zwaarder is geworden, en de raadsleden van
De Wolden hier niet uniek in zijn getuige diverse publicaties onder andere in
landelijke kranten, bijvoorbeeld van Peter van Heemst (fractievoorzitter PvdA in
Rotterdam) "Onze gemeenteraadsleden worden uitgewoond" in de Volkskrant van 26
november 2007 en het begin december gepubliceerde enquête onder CDA-
raadsleden van de CDA-bestuurdersvereniging;

• De rol en taken van de vice-voorzitter van de raad verzwaard en geprofessionaliseerd
is. Op basis van kennis, vaardigheden, stijl en beschikbaarheid zoals geformuleerd in
de profielschets vice-voorzitter gemeenteraad, heeft de raad van De Wolden op 19
april 2006 een vice-voorzitter van de raad benoemd. De reguliere taken van de vice-
voorzitter zoals het tweewekelijkse overleg van de agendacommissie en het
voorzitten van de raadsvergaderingen wanneer de portefeuille van de burgemeester
aan de orde is, brengen een kwalitatieve en kwantitatieve verzwaring van het
raadslidmaatschap met zich mee. Daarnaast heeft de vice-voorzitter in 2007 een
tijdsintensieve rol vervuld als voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de
benoeming van de nieuwe burgemeester;

• Ook de fractievoorzitters structureel extra werkzaamheden uit hoofde van hun functie
vervullen. Daarnaast hebben ook zij in 2007 een forse taak moeten uitvoeren in het
benoemingsproces voor de nieuwe burgemeester;

• De VNG, in een aan de fracties van de Tweede Kamer gerichte brief d.d. 24 oktober
2007, een toeslag van 8% op de raadsvergoeding bepleit voor fractievoorzitters en
voorzitters van raadscommissies. Dit vanwege de zwaardere belasting van deze
specifieke raadsleden;

• Eind januari 2008 de Tweede Kamer in een plenaire behandeling de wetsvoorstellen
behandelt met betrekking tot de rechtspositie en salariëring van politieke
ambtsdragers;

Is van oordeel dat

• Voor een krachtig lokaal bestuur het, naast inzet en passie voor het raadswerk,
noodzakelijk is dat de lokale volksvertegenwoordigers voldoende worden beloond

• Er een hogere vergoeding moet komen voor raadsleden die een bijzondere en meer
belastende rol vervullen te weten:

o de vice-voorzitter van de gemeenteraad
o de fractievoorzitters

• Deze hogere vergoeding in moet gaan per 1 januari 2008

Besluit

Bij de Minister van BZK en Koninkrijksrelaties er krachtig op aan te dringen dat er in
2008 een hogere vergoeding komt voor raadsleden die een bijzondere en meer
belastende rol vervullen te weten:

o de vice-voorzitter van de gemeenteraad
o de fractievoorzitters

De VNG nadrukkelijk te verzoeken haar leden zodanig te mobiliseren, dat de
behandeling van de betreffende wetsvoorstellen over de rechtspositie en salariëring



van de politieke ambtsdragers in de Tweede Kamer in januari 2008, leiden tot betere
resultaten voor de gemeentelijke politieke ambtsdragers in het algemeen en in het
bijzonder voor die raadsleden die een zwaarder belastende rol moeten vervullen bij
het raadswerk
Deze motie ter ondersteuning te sturen naar alle Nederlandse gemeenten

En gaat over tot de orde van de dag.

Zuidwolde, 13 december 2007
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