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Presidiumvergadering 20 september 2018  

  

 

 

Onderwerp 

Lidmaatschap Nederlandse vereniging voor Raadsleden 

 

 

Steenbergen; 7 augustus 2018 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

In het kader van het inwerkprogramma is het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor 

Raadsleden aan de orde geweest. Onderzocht is of de raad collectief lid kan worden en welke 

(financiele) consequenties hiermee samenhangen.  

 

2. Achtergrond 

Voor zover de kennis strekt is momenteel één lid van de gemeenteraad van Steenbergen lid van de 

vereniging. De kosten van dit lidmaatschap neemt de gemeente voor zijn rekening, dit in verband 

met het het rechtspositiebesluit van raadsleden.  

De vereniging is er voor alle raadsleden en burgerraadsleden. Anderen (zoals fractiemedewerkers) 

kunnen ook lid worden. Steenbergen kent deze functies niet. Het lidmaatschap geeft de volgende 

voordelen:  

 Als lid ontvangt u wekelijks onze digitale nieuwsbrief met een overzicht van de belangrijkste 

nieuwsfeiten voor raadsleden van de afgelopen week, het Raadslid van de Week en tips en 

adviezen om uw rol als raad en raadslid beter te kunnen vervullen. 

 Als lid kunt u deelnemen aan de Raadsacademie die de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden in uw regio verzorgt; 

 Als lid hebt u voordeel van de inwerkprogramma's die de Nederlandse Vereniging voor 

Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers maakt; 

 Als lid zorgt u er voor dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden namens en voor 

raadsleden de belangen behartigt van raadsleden bij ministeries, de Tweede Kamer en VNG; 

 Als lid kunt u gebruik maken van de deskundige (juridische) ondersteuning die de 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden biedt wanneer u als raadslid te maken krijgt met 

vragen over de rechts- en rolpositie van raadsleden in uw gemeenteraad en in de 

verhouding tot de andere actoren in de lokale democratie; 

 Als lid krijgt u van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ondersteuning op de 

werkgeversfunctie van de raad; 
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 Als lid kunt u deelnemen aan regiobijeenkomsten die de vereniging regelmatig organiseren 

rondom specifieke thema's. 

3. Overwegingen 

De laatste jaren zien we een ontwikkeling waarbij steeds meer van raadsleden wordt gevraagd. Niet 

alleen de onderwerpen zijn in zwaarte toegenomen, ook taken m.b.t. bijvoorbeeld de 

werkgeverscommissie vergen meer van raadsleden. Gezien de specifieke positie van raadsleden als 

gekozen volksvertegenwoordigers met als ondersteuning de griffie is ondersteuning vanuit een 

vereniging van raadsleden een toegevoegde waarde voor de raadsleden.   

 

4. Middelen 

De vereniging kent een Individueel en een collectief lidmaatschap. Het individuele lidmaatschap 

bedraagt een contributie van €80,- per jaar. Het collectief lidmaatschap bedraagt € 45,- per lid per 

jaar. Dit bedrag wordt volledig door de gemeente vergoed vanwege het rechtspositiebesluit van 

raadsleden.  

 

Naast de 19 leden heeft de gemeenteraad momenteel 7 burgerleden. Dat is een totaal van 26 leden. 

Dat brengt de kosten voor het lidmaatschap op € 1.170,- per jaar.  

 

5. Risico’s 

- 

 

6. Communicatie/Aanpak 

Na aanmelding van de gemeenteraad bij de vereniging bestaat de mogelijkheid om op een 

informatieavond of in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing door de vereniging een toelichting te 

laten geven.  

 

7. Voorstel 

Het presidium wordt voorgesteld het lidmaatschap aan te gaan. De kosten te dekken uit: ‘overige 

uitgaven bestuursondersteuning raad en rekenkemer’ en deze voor 2019 op de begroting te 

plaatsen.  

 

Hoogachtend, 

 

de griffier de burgemeester 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 

 

 

 

 

Voor de informatie in dit  stuk is gebruik gemaakt van de website www.raadsleden.nl 

http://www.raadsleden.nl/

