
¥ Memo 
IR16.0091 

 
Datum: 25 mei 2016 

Aan: Presidium  
Van: Frank Blok , raadsgriffie 
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Inleiding 
Naar aanleiding van de bespreking van het concept jaarverslag 2015 van de griffie in het presidium van 18 
april 2016 is een opmerking gemaakt over de hoogte van de presentiegelden. Gevraagd is te onderzoeken 
hoe de kosten van de presentiegelden beperkt kunnen worden. In deze memo wordt hier nader op 
ingegaan. 
 
Huidige situatie 
In de huidige situatie kan iedere fractie maximaal vijf commissieleden laten benoemen. Een uitzondering 
hierop zijn de afgesplitste fracties; bij afsplitsing met één raadslid mag de afgesplitste fractie twee 
commissieleden laten benoemen, bij afsplitsing met twee raadsleden mag de fractie één commissielid 
benoemen en bij afsplitsing met drie of meer raadsleden kan de fractie géén commissieleden laten 
benoemen. Alle fracties hebben hierdoor dus de mogelijkheid aanwezig te zijn bij de drie parallelle 
commissievergaderingen. 
 
Op dit moment hebben alle fracties (met uitzondering van de afgesplitste fracties) de mogelijkheid om de 
commissievergaderingen te bemensen met twee zetels per fractie per commissie. Hierbij maakt het niet uit 
of deze zetels door twee commissieleden, twee raadsleden of één commissielid en één raadslid worden 
bemenst. 
 
In 2015 heeft deze systematiek geleid tot een uitgave aan presentiegelden van € 50.885,-.  
 
Varianten 
Om de hoogte van de presentiegelden te beperken kan worden gedacht aan de volgende varianten. 
 
A: maximaal één commissielid per fractie per commissie. 
In deze situatie is het niet meer mogelijk dat er twee commissieleden per fractie bij een vergadering 
aanwezig zijn. De mogelijkheden per vergadering zijn: 
- één of twee raadsleden per fractie; 
- één raadslid en één commissielid per fractie; 
- één commissielid per fractie (dat zijn dus maximaal drie commissieleden per vergadercyclus van drie 
vergaderingen; zie ook optie onder E). 
 
Aangezien raadsleden geen presentiegelden ontvangen voor de commissievergaderingen, leidt het 
bijwonen van een vergadering door twee raadsleden per fractie tot een lager bedrag aan presentiegelden. 
 
Voor fracties met minder dan drie zetels in de raad betekent dit dat niet in alle commissies twee 
vertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn. Dit feit kan gezien worden als een uitvloeisel van de 
verkiezingsuitslag. De vertegenwoordiging van de fractie is echter gewaarborgd omdat er altijd minimaal 
één commissielid aanwezig kan zijn. 
 
Als er in 2015 het voorgaande was ingevoerd, zou dit in 2015 een besparing hebben opgeleverd van 
ongeveer € 11.960,- (ruim 23%). 
 
B: maximaal twee commissieleden per vergadercyclus. 
Als variant van de onder A genoemde optie is het ook mogelijk in één vergadercyclus (de drie 
gezamenlijke commissies dus) maximaal twee commissieleden te laten deelnemen. Bij deze variant 
kunnen ook alle fracties deelnemen aan de vergaderingen. Dit geeft een mogelijke extra besparing van 
maximaal € 4.156,- (45 vergaderingen ad € 92,35). Bij een volledige vergadercyclus van drie 
vergaderingen is dus minimaal de aanwezigheid van één raadslid vereist. 
 
C: commissieleden inzetten naar grootte van de fractie. 
In deze situatie hebben fracties met zes raadzetels géén commissieleden, fracties met vijf raadszetels 
hebben één commissielid, fracties met vier raadzetels hebben twee commissieleden, fracties met drie 
raadzetels hebben drie commissieleden, fracties met twee raadzetels hebben vier commissieleden en 
fracties met één raadzetel hebben vijf commissieleden.  



 
In deze situatie worden er per vergadercyclus (van drie vergaderingen) maximaal 41 commissieleden 
ingezet. (Het hoge aantal van 41 commissieleden wordt veroorzaakt doordat er op dit moment zes 
éénmansfracties zijn.) De kosten over 2015 kunnen, bij een bezetting van twee zetels per fractie, dan 
ongeveer als volgt berekend worden: 45 vergaderingen in 2015 zijn 15 vergadercyclussen; 
15 vergadercyclussen x 41 commissieleden x € 92,35 = € 56.795,25. 
 
Deze optie levert geen voordeel op. Ander nadeel is dat deze optie geen recht doet aan de 
verkiezingsuitslag; je ontneemt een partij die bij de verkiezingen goed heeft gescoord het recht op 
commissieleden.  
 
D: alleen raadsleden per fractie per commissie. 
In deze situatie zijn er geen commissieleden meer. Fracties met minder dan drie zetels kunnen in het 
huidige parallelle vergadersysteem dan niet bij iedere commissievergadering aanwezig zijn. Dit zou 
mogelijk kunnen inhouden dat het huidige vergadersysteem daarom dient te worden gewijzigd. 
Het niet aanwezig kunnen zijn van fracties bij alle commissievergaderingen kan ook worden gezien als een 
uitvloeisel van de verkiezingen. In dat geval hoeft het vergadersysteem niet gewijzigd te worden.    
   
Indien de voorkeur uit gaat naar deze optie, dan dient dit meegenomen te worden bij de evaluatie van het 
vergadersysteem 
 
E: verlagen presentiegelden. 
Commissieleden ontvangen op basis van de Gemeentewet een vergoeding voor het bijwonen van 
vergaderingen van de commissies. De commissievergoeding geldt per vergadering en is dwingend 
vastgesteld (Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, artikel 14 lid 1). Verlagen van het 
presentiegeld is niet mogelijk. De hoogte van de commissievergoeding is afhankelijk van de grootte van de 
gemeente en wordt jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld.       
 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 

1. deze memo te bespreken en  
2. een voorkeur uit te spreken voor één van de varianten.  


