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Titel  : Vergoeding commissieleden introductieperiode 

 

Gevraagd besluit: 
U wordt gevraagd: 

1. In te stemmen met het eenmalig uitkeren van een bedrag aan commissieleden ter 
compensatie voor de introductieperiode in april. 

2. De hoogte van dit bedrag te bepalen.  

Samenvatting: 
Tot 2019 kregen commissieleden in Dordrecht een vergoeding per maand (€310: 
presentiegeld, reiskosten en onkosten). Vanaf 1 januari 2019 was er landelijk een nieuwe 
rechtspositieregeling voor politieke ambtsdragers (o.a. burgemeesters, wethouders, 
raadsleden en commissieleden) met bijbehorend besluit van kracht. Dit besluit is bindend 
en had ook gevolgen voor Dordrecht.  

Eén van de moet-bepalingen (daar mag dus niet van afgeweken worden) in deze regeling 
is dat commissieleden een vast bedrag uitbetaald krijgen per bijgewoonde 
commissievergadering. Dordrecht moest dus voor commissieleden afstappen van een 
vaste vergoeding per maand en overgaan naar uitbetaling per bijgewoonde vergadering.  
Daarbij wordt in de regeling voor commissieleden in gemeenten tussen de 100.001-
250.000 inwoners een bedrag van €141,47 per vergadering genoemd. Het Presidium 
heeft in mei 2019 besloten in positieve zin af te wijken van dit bedrag en een bedrag van 
€200 per bijgewoonde commissievergadering te hanteren.  

In de huidige bestuursperiode zijn de commissieleden benoemd op 30 maart jl. Daarna 
hebben zij in april deelgenomen aan het introductieprogramma, waarna in mei de eerste 
(betaalde) commissievergaderingen hebben plaatsgevonden. Een neveneffect van de 
wijzigingen is dat de commissieleden in de maand april geen vergoeding hebben 
ontvangen (immers: er waren geen commissievergaderingen).   

U wordt voorgesteld de commissieleden eenmalig te compenseren voor het niet hebben 
ontvangen van een vergoeding in april en hiervoor de hoogte van het bedrag te bepalen.  

Financiële consequenties: 
De eenmalige uitkering is niet begroot. Daarentegen zijn er in april ook geen 
commissievergaderingen geweest, dus dekking zou daaruit betaald kunnen worden 
(afhankelijk van de hoogte van het bedrag).  

Overigens is met de wijzigingen in 2019 het personele budget voor raads- en 
commissieleden niet opgehoogd, terwijl de wijzigingen wel hebben geleid tot 
kostenverhogingen. Afgesproken is dat eerst in praktijk wordt gekeken wat de 
wijzigingen betekenen. De kosten zijn inderdaad gestegen, maar de griffie heeft deze 
door 'strak sturen' op andere zaken tot nu toe binnen de begroting kunnen dekken.  

Vergaderstukken: 
Geen 



 
Vervolgproces: 
De afdeling financiën zal worden gevraagd het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken 
naar de commissieleden (uiteraard afhankelijk van uw besluit). De verwachting is dat het 
in juli wordt betaald, tegelijk met de betaling voor deelname aan commissies in juni.  


