
gemeente Steenbergen 
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min i i ii ii mi ii ii ii 

BM1401396 

Raadsvergadering 
10 juli 2014 

Onderwerp 
Vergoeding burgerleden. 

Steenbergen; 3 juli 2014 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
De gemeenteraad heeft de spelregels voor het BOB vergaderen en het reglement van orde voor de raad 
aangenomen. Hierbij is geregeld in artikel 50 dat er burgerleden benoemd kunnen worden. Het presidium 
heeft aangegeven dat een vergoedingsregeling nader uitgewerkt dient te worden. In het presidium van 12 
juni 2014 is hierover gesproken. De besluiten van het presidium worden meegenomen in dit voorstel. 

2. Achtergrond 
Ten behoeve van de burgerraadsleden is gemeente Steenbergen uitgegaan van het rechtspositiebesluit 
raads-en commissieleden. Ministerie Binnenlandse Zaken (artikel 14, eerste lid, juncto artikel 2, tweede 
lid). Zie voor de (maximum)vergoeding bijgesloten bijlage Tabel IV klasse 3 = 6 75,05 per bijeenkomst. 
Het presidium heeft aangegeven dat in de nieuwe periode (2014-2018) de kosten van de burgerleden niet 
hoger mogen zijn dan in het voorgaande jaar. In 2013 was 6 5.927,- op de begroting opgenomen, voor 
2014 is 6 6.004,- geraamd. 

3. Overwegingen 
Het presidium van januari 2014 heeft aangegeven de functie van burgerlid te zien als een kweekvijver 
voor politiek talent en ter ondersteuning van kleine fracties. Er mag wel een vergoeding tegenover staan, 
indien de beschikbare middelen niet overschreden worden. Het nieuwe vergaderstelsel, met de 
mogelijkheid om tijdens de vergadering de aanzittende van plaats te laten wisselen brengt met zich mee 
dat er gedurende één oordeelsvormende vergadering 13 burgerleden (indien iedere fractie gebruik zou 
maken van burgerleden) deel van de vergadering uit zouden kunnen maken. Daarbij vergaderen wij 
ongeveer 35 keer per jaar. Voor het presidium van juni was de volgende berekening gemaakt. 
a. Indien wij volgens de 'oude methode' de vergoeding zouden uitkeren zou dit voor 35 vergaderavonden 
per jaar betekenen: 35 X 13 = 455 X C 75,05 = 0 34.147,75 
b. Beschikbaar is 0 6.004,-1455 = C 13,20 per burgerlid per vergadering, wanneer wij uitgaan van het 
Huidig budget. 

Uit de beraadslagingen van 12 juni 2014 bleek dat het presidium een voorkeur had voor een hogere 
vergoeding voor de burgerleden, ook ervan uitgaande dat niet alle burgerleden iedere avond aanwezig 
zijn. Het presidium zou uit willen gaan van een vergoeding van 6 50,-. Per burgerlid per vergadering. Het 
lijkt redelijk ervan uit te gaan dat 6 van de 11 leden aanwezig zijn op een avond. Dat brengt de volgende 
berekening met zich mee: 

35 X 6 = 210 XC 50,- = C 10.500,- per jaar. 

4. Middelen 
Ter inzage ligt: 



De begrotingsoverschrijding 2014 en de benodigde middelen 2015 dienen verwerkt te worden in de 
najaarsnota 2014 en de begroting 2015. 

5. Risico's 
De begroting 2014 wordt overschreden met C 4.496,-- Een hogere opkomst van burgerleden zal een 
hoger benodigd budget met zich meebrengen. 

6. Voorstel 
De raad verzoeken een besluit te nemen over de vergoeding burgerleden conform dit voorstel en 
bijgevoegd besluit. 

Hoogachtend, 

Het presidium. 
de griffier de burgemeester 

drs. E.P.M. van der Meer 
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