
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, 
 
Iedereen zou een fatsoenlijk inkomen moeten krijgen. Helaas is dat in Nederland niet voor 
iedereen weggelegd. Zeker in tijden van bezuiniging staan lonen onder druk. Nog niet zo 
lang geleden hebben wij hier nog gesproken over het buitenspel zetten van het wettelijk 
minimumloon voor bepaalde groepen.  
 
Het raadswerk is voor de meeste van ons een bijbaan. Waar de één meer tijd in steekt, dan 
de ander. Maar van alle raadsleden (en ook burgercommissieleden) mag verwacht worden 
dat ze niet voor zichzelf, maar voor de stad en haar inwoners deze functie vervullen. Zelfs als 
het vrijwilligerswerk zou zijn, dan nog zou deze raadszaal vol moeten zitten met mensen die 
hart hebben voor de stad en de inwoners. Het is immers een eigen keuze van de raadsleden 
en burgercommissieleden zelf om zich verkiesbaar te stellen en zo iets te willen betekenen 
voor deze stad.  
 
Voor de werkzaamheden krijgen raadsleden een vergoeding. Het vreemde hieraan is dat 
deze vergoeding, ondanks de bezuinigingen voor de komende jaren, toch met een bepaald 
percentage omhoog gaat.  
Dit vinden wij een vreemde gang van zaken en zouden graag zien dat, zeker in tijden van 
bezuinigingen, de vergoeding niet automatisch verhoogd zou worden. Wij willen hiervoor een 
motie indienen die oproept om bij de minster aan te dringen deze verhoging niet meer 
automatisch te doen. Zeker ook omdat wij, als gemeenteraad, organisaties oproepen om het 
met minder geld te doen. Het is dan toch vreemd om voor onszelf wel automatisch voor meer 
te kiezen.  
De motie heeft dus geen invloed op de huidige vergoeding, maar op de automatische 
verhogingen in de toekomst. Discussies in het verleden hebben laten zien dat ook de 
inwoners van Helmond het niet begrijpen dat aan de ene kant wordt gesneden, maar dat het 
echte eigen vlees (de eigen vergoeding) wel elke keer buitenschot blijft.  
 
Wij hopen daarom dat niet alleen de Helmonders, maar ook haar vertegenwoordigers in de 
gemeenteraad onze oproep steunen om zo de minister te bewegen om deze regel aan te 
passen.  


