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Voorstel tot wijziging van enkele verordeningen die betrekking hebben op de
voorzieningen voor raadsleden en wethouders
Kevin Levie, 12 januari 2010

Op 3 maart 2010 kiezen de inwoners van Rotterdam een nieuwe gemeenteraad, die op 19 maart
wordt geïnstalleerd. De SP stelt voor om met ingang van de nieuwe raadsperiode de
raadsvergoedingen te verlagen, en de wachtgeldregeling en de onkostenregelingen voor
raadsleden en wethouders te versoberen. Als de raad dat in deze periode nog beslist, weten
nieuwe raadsleden waar ze aan toe zijn als ze hun benoeming aanvaarden.
Het bruto modaal inkomen in Nederland is ongeveer 2400 euro per maand voor een fulltime baan
– en veel mensen, met name ook in Rotterdam, moeten het met stukken minder doen.
Een gemeenteraadslid in Rotterdam ontvangt per maand 2094,35 en een onkostenvergoeding bij
fictieve dienstbetrekking van 490,69 – en komt daarmee totaal op 2585,04 – niet voor een fulltime
baan, maar voor twee tot tweeënhalve dag in de week. Het overgrote deel van de Rotterdamse
raadsleden heeft daarnaast een andere goedbetaalde baan of nevenfuncties, en sommigen
ontvangen zelfs nog hoge sommen wachtgeld uit vorige politieke functies.
Als een raadslid aftreedt, krijgt hij of zij wachtgeld. In de huidige Rotterdamse regeling krijgt een
raadslid tachtig procent van zijn vergoeding gedurende negen maanden als er verkiezingen zijn,
of gedurende zes maanden als hij of zij tussentijds aftreedt. Werknemers ontvangen op grond
van de WW 75 procent van hun salaris gedurende de eerste twee maanden en 70 procent
daarna, en hebben slechts recht op een uitkering langer dan drie maanden als ze in de afgelopen
vijf jaar minstens vier jaar hebben gewerkt. Werknemers in het bedrijfsleven die zelf ontslag
nemen, krijgen geen uitkering.
Wethouders in Rotterdam genieten een bezoldiging van 9098,26 euro per maand. Daarnaast
ontvangen ze een onkostenvergoeding van 612,- per maand; en worden reis- en verblijfskosten,
verhuiskosten en tal van andere kosten ook door de gemeente vergoed. Ook dagelijks
bestuurders in deelgemeenten hebben recht op dezelfde onkostenvergoedingen. Wethouders
hebben daarnaast recht op een dienstauto met chauffeur.
In tegenstelling tot sommige Rotterdamse politici en de commissie-Dijkstal, die de vergoedingen
voor politici nog dertig procent extra wilde verhogen, vindt de SP de vergoedingen voor
raadsleden niet te laag maar te hoog. Hoge vergoedingen trekken baantjesjagers aan, die vooral
aan hun eigen carrière denken. De SP vindt dat de Rotterdamse gemeenteraad en
gemeentebestuur moet bestaan uit mensen die het niet voor het geld doen, maar uit politieke
overtuiging. Het is onkies als voor politici regelingen gelden die structureel ruimer zijn dan die
voor de rest van Nederland.

De grootste excessen als het gaat om buitensporige vergoedingen in de Rotterdamse politiek
vinden volgens ons plaats in de deelgemeenten. Een deelraadslid in Prins-Alexander ontvangt
1607,48 per maand inclusief onkostenvergoeding, en een dagelijks bestuurder in een grote
deelgemeente krijgt 7703,79 met daarbovenop nog een onkostenvergoeding van 612 euro – bij
twintig procent van de taken en verantwoordelijkheden van die van een gemeenteraadslid of
wethouder. Helaas heeft de gemeenteraad in juli niet willen besluiten de voorstellen van de SP
over te nemen om die regelingen te versoberen.
Ook de regelingen voor raadsleden en wethouders zouden echter wat meer in lijn kunnen worden
gebracht met waar gewone Rotterdammers recht op hebben – binnen de wettelijke
mogelijkheden om lokaal de vergoedingen aan te passen.
De SP stelt daarom voor (het Romeinse cijfer tussen haakjes verwijst naar het betreffende
onderdeel van het onderstaande ontwerpbesluit):
−

De vergoeding voor raadsleden te verlagen naar tachtig procent van het huidige bedrag –
de maximale verlaging die wettelijk mogelijk is (I-A/B);

−

De wachtgeldregeling voor raadsleden die zelf ervoor kiezen af te treden te laten
vervallen, de wachtgeldregeling voor raadsleden die bij verkiezingen aftreden afhankelijk
te maken van hoe lang men raadslid is geweest, en re-integratietrajecten voor werkloze
ex-raadsleden op te zetten (I-C);

−

De onkostenvergoeding van 612 euro per maand voor wethouders te schrappen (II-A), en
hetzelfde te doen voor dagelijks bestuurders in deelgemeenten (III), met als doel de riante
vergoedingen voor wethouders en DB'ers ook iets omlaag te brengen;

−

Het recht op een dienstauto met chauffeur voor wethouders te laten vervallen (IV), en de
nieuwe gemeenteraad nadere regels met betrekking tot reiskosten van wethouders te
laten vaststellen (II-B). Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan deelauto's en fietsen.

Wij stellen voor dat de raad daartoe besluit door het onderstaande ontwerpbesluit aan te nemen.

Theo Coşkun

Ontwerpbesluit
De Raad van de gemeente Rotterdam,
Gelezen het initiatiefvoorstel van de heer T. Coşkun en de daarin opgenomen overwegingen tot
de zijne makend,
Gelet op artikel 95 tot en met 99 van de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit Raads- en
commissieleden en het Rechtspositiebesluit Wethouders,
Besluit:
I. De Verordening voorziening raadsleden 2007 als volgt te wijzigen:
A. Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden:
Aan het raadslid wordt een vergoeding voor de werkzaamheden toegekend
die gelijk is aan tachtig procent van het bedrag, vermeld in artikel 2, eerste lid,
van het Rechtspositiebesluit, zoals dit bedrag jaarlijks door de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt herzien.
B. Artikel 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. Aan het raadslid wordt een onkostenvergoeding voor aan de uitoefening
van het raadslidmaatschap verbonden kosten toegekend die gelijk is aan
tachtig procent van het bedrag, vermeld in artikel 2, derde lid, van het
Rechtspositiebesluit, zoals dit bedrag jaarlijks door de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt herzien.
2. Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge
artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de
toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, wordt in
afwijking van het eerste lid een onkostenvergoeding toegekend die gelijk is
aan tachtig procent van het bedrag, vermeld in artikel 2, vierde lid, van het
Rechtspositiebesluit, zoals dat bedrag jaarlijks door de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt herzien.
C. Artikel 15 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1. Een raadslid dat meer dan zes maanden aaneengesloten lid van de raad is
geweest en aftreedt op grond van artikel C4, tweede lid, van de Kieswet,
ontvangt met ingang van de dag van zijn aftreden een tijdelijke uitkering van
75 procent van het op het moment van aftreden geldende bedrag van de
vergoeding, voor de duur van drie maanden. Vervolgens ontvangt hij een
tijdelijke uitkering van 70 procent van het op het moment van aftreden
geldende bedrag van de vergoeding voor de duur van één maand voor ieder
jaar dat hij langer dan drie jaar aaneengesloten lid van de raad is geweest,
met een maximum van negen maanden.
2. Geen recht op een tijdelijke uitkering bestaat indien een raadslid:

a. op enig ander moment dan bedoeld in artikel C4, tweede lid, van de
Kieswet aftreedt;
b. de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;
c. wederom als raadslid optreedt; of
d. door de raad, ex artikel 8 van de Kieswet, van zijn raadslidmaatschap
vervallen is verklaard.
3. De tijdelijke uitkering eindigt met ingang van de maand volgende op die
waarop een raadslid:
a. de leeftijd van 65 jaar bereikt; of
b. overlijdt.
4. Het college heeft tot taak de inschakeling in de arbeid van een persoon die
recht heeft op een uitkering als bedoeld in het eerste lid te bevorderen.

II. De Verordening voorzieningen collegeleden als volgt te wijzigen:
A. Artikel 1 komt te vervallen.
B. Artikel 2, eerste lid, wordt gewijzigd en komt te luiden:
Reis- en verblijfkosten van dienstreizen worden overeenkomstig de nader door
de raad gestelde regels vergoed.

III. De Verordening geldelijke voorzieningen decentrale besturen als volgt te wijzigen:
A. Artikel 8, 16 en 24 komen te vervallen.

IV. De Gedragscode burgemeester en wethouders als volgt te wijzigen:
A. Artikel 9, derde lid, komt te vervallen.

V. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 18 maart 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ...

De Griffier,

De Voorzitter,

