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Per 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de
bijbehorende ministeriële regeling in werking getreden. De rechtspositieregeling is
geharmoniseerd (voor provincie, waterschappen en gemeenten) en gemoderniseerd,
onder meer om het politieke ambt aantrekkelijk te houden.
Gemeentewet en Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
De Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers Koggenland 2019
vast te stellen.

Een Verordening rechtspositie voor raads- en commissieleden die actueel is en aansluit
bij de gewijzigde Rechtspositiebesluiten van raads- en commissieleden.

Voorstel
Het merendeel van de rechtspositionele regelingen zijn dwingendrechtelijke vastgesteld
in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. Op lokaal niveau kunnen, met
de inwerkingtreding van het nieuwe besluit, nog maar een beperkt aantal zaken
rechtspositioneel worden geregeld en/of nader ingevuld:
Voor raadsleden
• de regeling waarbij bij verordening kan worden bepaald dat ten hoogste 20% van de
raadsvergoeding kan worden berekend naar het aantal bijgewoonde vergaderingen.
• de vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente.
• toekenning van een aanvullende toelage voor raadsleden lid van een
onderzoekscommissie en/of bijzondere commissie.
• een vergoeding voor voorzieningen in het kader van arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en overlijden.
• de mogelijkheid om nadere regels te stellen voor scholing.
Voor commissieleden
• hogere vergoeding voor commissieleden waarbij sprake is van bijzondere
beroepsmatige deskundigheid of een zwaardere taak.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

Bij het opstellen van de nieuwe verordening is de modelverordening van de VNG
gebruikt. Er is rekening gehouden met de lokale praktijk voor vergoedingen.
In het memo Uitwerking rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers wordt een
overzicht gegeven van
 de verplichte uitgaven
 de keuzemogelijkheden voor de raad met betrekking tot niet-verplichte uitgaven,
met een voorstel om dit wel of niet over te nemen,
 en zo mogelijk inzicht in de financiële gevolgen.
Zo hadden raadsleden die zitting hadden in een rekenkamercommissie of
vertrouwenscommissie recht op 5% van de raadsvergoeding op jaarbasis naar rato van
de duur van de werkzaamheden. De vergoeding ligt nu vast op € 120 per maand. In de
memo is een voorstel voor de maximum duur van de activiteiten gedaan.
De verschillen tussen de oude en nieuwe regeling is bijvoorbeeld ook zichtbaar op de
verstrekking van ICT-middelen en de regeling voor reiskosten. Wat betreft het eerste is
nu het fiscale regime leidend en wat betreft het tweede onderwerp zijn de regelingen
uniformer.
De rechtspositie kent ook een aantal voorzieningen met zogenaamde open normen,
bijvoorbeeld als het gaat om scholing.
In het memo Uitwerking rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers is voorgesteld
 een aanvullende toelage toe te kennen aan raadsleden die lid van een
onderzoekscommissie zijn;
 de aanvullende toelage voor raadsleden die lid zijn van de rekenkamercommissie
en/of de vertrouwenscommissie voor de duur van de activiteiten aan een maximum
te binden;
 een aanvullende toelage toe te kennen aan raadsleden die lid zijn van de
werkgeverscommissie en/of klankbordcommissie en voor de duur van de activiteiten
een maximum vast te stellen;
 raadsleden en fractievertegenwoordigers een persoonlijk budget voor scholing te
verstrekken.
 geen vergoeding toe te kennen voor voorzieningen in het kader van
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden;
Deze voorstellen zijn verwerkt in de conceptverordening rechtspositie raadsleden en
fractievertegenwoordigers Koggenland 2019
Alternatieve mogelijkheden
De voorstellen gedeeltelijk overnemen of niet overnemen.
KANTTEKENINGEN

Niet van toepassing
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RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

FINANCIËN

COMMUNICATIE

VERVOLG

De actualisering van de verordening heeft geen financiële gevolgen voor de vaste
vergoedingen voor raadsleden. Er kunnen verschillen ontstaan met betrekking tot het
budget voor reiskosten (ook binnen de gemeente) en voor de individuele
scholingsmogelijkheden (€ 500 per raadslid/fractievertegenwoordiger). Daarnaast zijn er
nog enkele kleine verschillen zoals de vergoeding voor leden van de
werkgeverscommissie en klankbordcommissie.

De verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Voor de declaraties wordt een vast declaratieformulier gebruikt. Deze wordt aan
raadsleden en fractievertegenwoordigers ter beschikking gesteld. Declaraties vinden per
kwartaal plaats.
Datum presidium: 24 juni 2019
De voorzitter,
J. Franx
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