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Onderwerp : 

  
Vergoeding voor raadsleden en burgercommissieleden 2010 

   
Dienst / afdeling : Griffie 
   

 
 
Aan de gemeenteraad, 
 
De jaarlijkse circulaire van de minister van BZK (nr. 2010-4480 d.d. 11 januari 2010) met betrekking tot de 
vergoedingsbedragen en onkostenvergoeding aan raadsleden en de vergoeding voor het bijwonen van 
vergaderingen voor burgerleden geeft voor 2010 aanleiding tot aanpassing conform de “Verordening 
geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden”. 
 
Ingevolge artikel 3 van deze verordening bedraagt voor de raadsleden de vergoeding voor werkzaamheden 
en de tegemoetkoming in de kosten resp. 95% en 100%. Ingevolge artikel 5 van deze verordening bedraagt 
het presentiegeld voor commissieleden 100% van het door de minister vastgestelde presentiegeld. 
 
In de circulaire van het ministerie wordt een onderscheid gemaakt tussen een fictief en niet fictief 
werknemerschap voor raadsleden. Het onderscheid tussen beide vormen is aan u duidelijk gemaakt aan het 
begin van deze raadsperiode waarbij u als raadslid een keuze heeft moeten maken voor één van beide 
vormen. De vormkeuze bepaalt de hoogte van het uit te keren bedrag als onkostenvergoeding.  
 
Daarnaast heeft het ministerie van BZK in circulaire nr. 2009-752146 kenbaar gemaakt dat fractievoorzitters 
voortaan –naast de gebruikelijke vergoeding die ze als raadslid ontvangen- een toelage krijgen voor de duur 
van hun voorzitterschap. Deze toelage is gelijk aan 1,2 % van de vergoeding op jaarbasis plus een toelage 
gelijk aan 0,4 % van de vergoeding op jaarbasis voor elk lid dat de fractie telt buiten de voorzitter. Deze 
vergoeding geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. 
 
De bedragen zijn op hele euro’s afgerond. De circulaires van het ministerie worden voor u ter inzage gelegd 
in de visiekamer. 
 
De vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen is vastgesteld op €.89,38. 
De gemeenteraad stelt de vergoedingen vast van raadsleden en burgerleden. 
 
Voorgesteld wordt te besluiten conform bijgaand besluit. 
 
De voorzitter,   de griffier, 
Drs. A.A.M. Jacobs.  Mr. J.P.T.M. Jaspers. 
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De raad van de gemeente Helmond;  
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
 
besluit:  
 
De vergoeding voor raadsleden en burgerleden van de raadscommissies met ingang van 1 januari 
2010 als volgt vast te stellen: 
 
1a)  Raadsleden: 
 Vergoeding 95% van € 15.935,52 (€ 1327,96 x 12)  €  15.139,-- (was €14.827,--) 
 Tegemoetkoming 100% (€ 148,02-- x 12)   €    1.776,-- (was €  1.769, --) 
         --------------- + 
 Totaal        €  16.915,-- (was € 16.596,--) 
 
 1b)   Raadsleden fictieve werknemerschap: 
  Vergoeding van 95% van € 15.935,52  (€ 1327,96 x 12) € 15.139,-- (was € 14.827,--) 
  Tegemoetkoming 100% (€ 308,06 x 12)   €   3.697,-- (was €   3.682--) 
          --------------- + 
  Totaal        € 18.836,-- (was  € 18.509,--) 
 
 In 2002 is met de werkgroep Dualisering afgesproken om de 5% inhouding op de vergoeding 
 voor de raadsleden te bestemmen ten gunste van de beschikbare middelen voor facilitering 
 raadsleden, dit betekent een bedrag van € 29.481,-- (37 x 15.935,52 x 0,05). 
 

2.  De vergoeding voor het bijwonen van commissievergaderingen  met ingang van 
  1 januari 2010 als volgt vast te stellen:   €  89,38 (was € 87,54). 
 
3a. Een extra vergoeding voor fractievoorzitters per jaar vast te stellen (met terugwerkende  
  kracht tot 1 januari 2009):    
   (1,2 % van de vergoeding op jaarbasis)  €  191,- - (voor 2010) 
          €  187,- - (voor 2009). 
3.b Een extra vergoeding voor fractievoorzitters per fractielid (buiten de fractievoorzitter) per jaar 
  vast te stellen (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009):    
   (0,4 % van de vergoeding op jaarbasis  €  64,--  (voor 2010) 
          €  62,--  (voor 2009). 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 1 juni 2010.      
 
De raad voornoemd, 
De voorzitter,       de griffier, 
 


