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Gevraagd besluit: 
 
U wordt gevraagd: 

1. Een standpunt in te nemen over het indexeren van de vastgestelde vergoeding 
voor commissieleden. 
  

Samenvatting 

De vergoedingen voor commissieleden is geregeld in het Rechtspositiebesluit. Volgens de 
landelijke richtlijn bedraagt de vergoeding voor commissieleden behorend bij een 
inwonersaantal van 100.001 – 250.000       € 141,47 per bijgewoonde vergadering (per 
1-1-2022). Dat bedrag wordt jaarlijks per 1 januari op grond van artikel 3.4.1 lid 3 bij 
ministeriële regeling geïndexeerd.  

Bij de invoering van de nieuwe rechtspositieregeling heeft de gemeenteraad geoordeeld 
dat de vergoeding van een commissielid van de gemeente Dordrecht niet in redelijke 
verhouding staat tot zwaarte van de taak en de omvang van het te verrichten werk en op 
grond hiervan besloten om commissieleden een hogere vergoeding te geven. Het 
rechtspositiebesluit geeft in artikel 3.4.2 hiertoe de mogelijkheid om dit bij verordening 
te bepalen. In onze Rechtspositieverordening is dan ook opgenomen dat commissieleden 
per bijgewoonde commissievergadering een vergoeding van € 200 ontvangen. Daar dit 
bedrag al behoorlijk hoger was/is dan de landelijke richtlijn wordt dit bedrag jaarlijks niet 
geïndexeerd. De VNG heeft naar de griffie bevestigd dat wij op grond van de regelgeving 
gerechtigd waren/zijn om voor alle commissieleden de vergoeding standaard op te hogen 
naar een bedrag van 200 euro per bijgewoonde vergadering. De VNG geeft naar ons aan 
dat in de circulaire van BZK niet nader wordt gespecificeerd hoe hoog de bedragen 
mogen zijn en dat dit dus betekent dat de gemeenteraad dit zelf mag bepalen. Wel is de 
afwijking altijd naar een hoger bedrag. Ook geeft de VNG aan dat de wetgever niets 
bepaald heeft over indexering van het naar boven vastgestelde bedrag. De 
gemeenteraad mag dus de precieze hoogte van de vergoeding bepalen en is niet 
verplicht om het naar boven vastgestelde bedrag jaarlijks te indexeren. Indien alles 
overwegende besloten wordt om de commissieledenvergoeding vanaf 1 januari 2023 
jaarlijks te indexeren dan zal dit opgenomen moeten worden in onze 
rechtpositieverordening en de aangepaste verordening vastgesteld moeten worden door 
de raad.  

Financiële consequenties: 

Een besluit tot jaarlijkse indexering (met de procentuele wijziging vastgesteld bij 
ministeriële regeling) zal grote financiële consequenties hebben op de structurele extra 



 
meerkosten aan commissieledenvergoeding. In de u afgelopen september aangeboden 
"evaluatie financiële gevolgen Rechtspositieverordening" is al aangegeven dat de stijging 
van het aantal voor vergoeding in aanmerking komende commissievergaderingen 
tezamen met het op volle sterkte komen/zijn van het aantal commissieleden per fractie 
ertoe leidt dat de totaaluitgaven per jaar voor commissieleden fors hoger uit gaan komen 
dan het ingeschatte bedrag van € 92.000,-. Uitgaande van 28 commissieleden en 25 
Dordtse Dinsdagen per jaar (in 2022 zijn dat er 18) zal dat € 140.000 gaan kosten (28 
commissieleden X € 200 X 25 vergaderingen). Derhalve € 48.000 meer dan het 
ingeschatte bedrag van € 92.000. Indien besloten wordt om de vastgestelde 
commissieledenvergoeding per 1 januari 2023 jaarlijks te gaan indexeren, dan zal dit tot 
gevolg hebben dat de extra meerkosten aan vergoeding elk jaar hoger wordt. Later dit 
jaar volgt de gebruikelijke ministeriële regeling en circulaire voor de indexatie van de 
vergoedingen en toelagen per 1 januari 2023 voor politieke ambtsdragers en 
bestuurders. De procentuele verhoging voor 2023 is op dit moment dus nog niet bekend. 
Voor 2022 werd de commissieledenvergoeding op grond van de landelijke richtlijn met 
3,2 % geïndexeerd en ging daarmee omhoog van € 137,08 naar € 141,47 per 
bijgewoonde vergadering (bij een inwonersaantal van 100.001 – 250.000).  

Indien wij bij benadering voor 2023 wederom uitgaan van 3,2 % indexering, dan zou de 
huidige commissieledenvergoeding omhooggaan van € 200 naar € 206,40 per 
bijgewoonde vergadering. In 2023 zou dit € 144.480 gaan kosten (28 commissieleden X 
€ 206,40 X 25 vergaderingen), waardoor de extra meerkosten aan vergoeding oplopen 
naar € 52.480. Dit bedrag zal bij jaarlijkse indexering elk jaar hoger worden met als 
risico dat hiervoor geen dekking meer gevonden kan worden in de totale griffiebegroting. 

Vervolgproces: 

Indien besloten wordt tot indexering van de commissieledenvergoeding dan zal de griffie 
de rechtspositieverordening op dit punt aanpassen en deze door de raad laten 
vaststellen.   

 

 


