
 

 

Vergoedingen en voorzieningen voor raadsleden en commissieleden (waaronder 
raadsopvolgers) vanuit Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 2019 
 
 
I. Raadsleden 
 

Beloning raadslid:  
  
- Vergoeding werkzaamheden € 1.288,33 per maand1 

  
- Toelage lid vertrouwenscommissie € 120 per maand 

(de burgemeester stelt de duur van de 
activiteiten vast) 

  
- Toelage lid rekenkamercommissie € 120 per maand 

  
- Toelage lid onderzoekscommissie - hoogte toelage per verordening te 

bepalen; 
- maximaal 3x de maandelijkse 

vergoeding van € 1.288,33 per jaar 
  

- Toelage lid bijzondere commissie - hoogte toelage per verordening te 
bepalen; 

- maximaal € 120 per maand 
  

- Toelage fractievoorzitter - € 70 per maand, vermeerderd met € 10 
voor elk raadslid dat de fractie telt, de 

fractievoorzitter zelf niet 
meegerekend; 

- maximaal € 150 per maand 
  

Vergoedingen en voorzieningen raadslid:  
  
- Onkostenvergoeding € 173,17 per maand 

  
- Reiskostenvergoeding:  

o Voor het bijwonen van 
vergaderingen van de 
gemeenteraad en commissies 

op declaratiebasis, conform de 
Rechtspositieregeling 2019 

o Voor reizen binnen de 
gemeente gemaakt voor de 
uitoefening van de functie 

op declaratiebasis, conform de 
Rechtspositieregeling 2019 

  
- Verzekering arbeidsongeschiktheid, 

ouderdom en overlijden 
- bij verordening te regelen; 

- € 1.288,33 per jaar (zijnde de 
maandvergoeding voor 

werkzaamheden) 
  

- Ziektekostenverzekering € 107,10 per jaar 
  

  

                                                      
1 Bedrag is gebaseerd op inwonersklasse 5 (40.001 – 60.000 inwoners) 



 

 

Overige voorzieningen voor raadsleden:  
  
- ICT-voorzieningen worden ter beschikking gesteld 

  
- Vergoeding kosten niet-partijpolitiek 

georiënteerde scholing 
- op declaratiebasis 

- gemeenteraad kan nadere regels 
stellen 

  
- Contributie beroepsvereniging ten laste van de gemeente 
  

 
 
 
II. Commissieleden (waaronder raadsopvolgers) 
 

Beloning commissieleden:  
  
- Vergoeding voor het bijwonen van de 

vergaderingen 
- € 101,47 per vergadering 

- bij verordening kan geregeld worden 
dat deze vergoeding naar boven 

afwijkt 
  

- Reiskostenvergoeding:  
o Voor het bijwonen van 

vergaderingen van de 
gemeenteraad en commissies 

op declaratiebasis, conform de 
Rechtspositieregeling 2019 

o Voor reizen binnen de 
gemeente gemaakt voor de 
uitoefening van de functie 

op declaratiebasis, conform de 
Rechtspositieregeling 2019 

  

Overige voorzieningen voor 
commissieleden: 
 

 

- ICT-voorzieningen worden ter beschikking gesteld 
  

- Vergoeding kosten niet-partijpolitiek 
georiënteerde scholing 

- op declaratiebasis 
- gemeenteraad kan nadere regels 

stellen 

 


