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Memo uitwerking rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers
Aan: leden presidium
Van: Griffier
Datum: mei 2019
In dit memo zijn de erpli hte ergoedi ge e de vrije keuze ergoedi ge opge o e . Voor de vrije keuze vergoedingen wordt daarbij een voorstel
van de griffie aan u gedaan. In de laatste kolom staan mogelijke wijzigingen ten opzichte van de reguliere begroting opgenomen. Per onderdeel is
aangegeven of de regeling ook op fractievertegenwoordigers van toepassing is.
Het presidium heeft de voorstellen overgenomen in de vergadering van 24 juni 2019.
Kosten
Voor raadsleden en indien van toepassing
op fractievertegenwoordigers wordt dit
vermeld

Modelverordening
VNG
Rechtspositiebesluit

Keuze en voorstel:

Artikel
Modelverordening
VNG (VNG) /
Rechtspositiebesluit (RPB)
1

2

De regeling waarbij bij verordening kan
worden bepaald dat ten hoogste 20% van
de raadsvergoeding kan worden berekend
naar het aantal bijgewoonde
vergaderingen.

3.1.1 RPB

Toekenning van een aanvullende toelage
voor raadsleden lid van een
vertrouwenscommissie, rekenkamer-

3.1.2. RPB

2 VNG

Optioneel
Voorstel: niet overnemen. Heeft te maken
et oorko e a spook-raadslede . Dit
komt in onze gemeenteraad niet voor. Vergt
ook de nodige administratie.
Vast
Het bedrag van 120 euro per maand voor
leden van de vertrouwenscommissie en

-

Alleen indien er sprake is van een
vertrouwenscommissie
5 fracties x
aa de x €
=

3

commissie.

interne leden van de rekenkamercommissie.

€ .

De burgemeester stelt de duur van de
activiteiten vast.

Voorstel: voor wat betreft de duur van de
werkzaamheden:
Voor de vertrouwenscommissie
4 maanden per jaar en
voor de de rekenkamercommissie
8 maanden per jaar.

Voor rekenkamercommissie
2 interne leden x 8 maanden x
€
=€ .
per jaar

Artikel 3 lid 1 VNG
3.1.3 RPB

Optie in duur van de activiteiten
Voorstel: v.w.b. de enquête- cq.
onderzoekscommissie geldt een aparte
regeling. Het Besluit geeft een maximaal
totaalbedrag aan van 3 x 990,55 euro per
jaar, hetgeen neerkomt op: 248 euro per
maand.
Voorstel is in de Verordening 240 euro per
maand op te nemen.

De inzet van een enquête- cq.
onderzoekscommissie gebeurt
zelden of nooit voor. Geen
rekening mee houden.

Artikel 3 lid 2 VNG
3.1.4 RPB

Kosten werkgeverscommissie:
lede x
aa de x €
=
€
,- per jaar

De burgemeester stelt de duur van de
activiteiten vast.

Voorstel:
De werkgeverscommissie griffie (WGC) die
de werkgeverstaken in relatie tot de griffie
regelt en de commissie voor de
functioneringsgesprekken met de
urge eester aa ijze als ijzo dere
o
issie i de zi a . . . ‘PB.

Voor fractievoorzitters: toelage
fractievoorzitters. Was al geregeld in vorige

Voorstel is om hier ook maximaal 120 euro
aan te houden per maand, voor de periode
van 3 maanden per jaar voor de
werkgeverscommissie en 2 maanden per
jaar voor de klankbordcommissie..
Vast
Nieu : € ,-- als fractievoorzitter,

Toekenning van een aanvullende toelage
voor raadsleden lid van een
onderzoekscommissie
De burgemeester stelt de duur van de
activiteiten vast.

4

5

Blad
2 van 5

Toelage lid bijzondere commissie:
Raad kan werkgeverscommissie en
klankbordcommisise als bijzondere
commissie aanwijzen

Artikel 3.1.5 RPB

0

De vergoeding was 0,5% van de
jaarvergoeding.

Kosten commissie
functioneringsgesprekken:
5 lede x
aa de x €
€ 200 per jaar

€

, - per jaar

=

er eerderd et € ,-- per raadslid (buiten
de fractievoorzitter) per maand

rechtspositie. Er was een vaste toelage met
een aanvulling per raadslid.
6

Onkostenvergoeding raadsleden

3.1.6 RPB

7

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten
buiten het grondgebied van de gemeente.
Vergoedi g oor ge ruik OV e € ,
voor vervoer met auto, Inclusief
parkeerkosten,
ook voor fractievertegenwoordigers

Artikel 4 VNG

8

NIEUW Vervoer binnen de gemeentegrens
wordt op grond van het RPB vergoed op
basis van declaraties. Vergoedi g € ,
per km. Bedoeld is een sobere regeling,
ook voor fractievertegenwoordigers

3.1.7 RBP

Vast
€
, per aa d
Vast
Is gebaseerd op artikel 97 gemeentewet.
Nadere uitwerking in de verordening is
vereist.

Vast
Voorstel
Uitwerking: per kwartaal declareren via een
declaratieformulier.
Protocolafspraak: declaratie voor vergaderavonden en informatiebijeenkomsten in het
gemeentehuis
Consequenties: uitvoeringskosten door
Griffie/organisatie.
Er zijn gemeenten waar wordt afgesproken
hier geen gebruik van te maken vanwege de
consequenties voor uitvoering.
Het is echter een wettelijke regeling. Als
één van de raadsleden of
fractievertegenwoordigers hier wel gebruik
van wenst te maken, dan is de gemeente
verplicht om hier aan mee te werken.

Blad
3 van 5

(was 1,2% van de jaarvergoeding
als basis verhoogd met 0,4% per
fractielid).

Geen vaste kosten, betreft ad
hoc post. Is s bijvoorbeeld van
toepassing op vervoer naar
regionale raadsleden
bijeenkomsten.
Komt een declaratieformulier
voor.

Schatting:
52 weken x
25 raadsleden en
fractievertegenwoordigers x
10 kilometer gemiddeld x
€ , =
Ca. €
per jaar.
Op grond van de vervallen
regeling kregen fractievertegenwoordigers al een reiskostenvergoeding.
Komt een declaratieformulier
voor.

9

Een vergoeding voor voorzieningen in het
kader van arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en overlijden;

Artikel 5
(Verordening)
Artikel 3.1.10 RPB

Optioneel
Mogelijkheid om raadsleden een maal per
jaar ee edrag a €
, toe te kennen.
Reden zou kunnen zijn dat vermindering van
het aantal uren in de hoofdfunctie ook zou
leiden tot vermindering van de
voorzieningen in de hoofdfunctie.

Co for

oorstel: € ,-

Indien er toch voor gekozen
wordt hier invulling aan te geven
dan is een extra budget van
€ .
, per jaar nodig.

Voorstel:
Hier geen gebruik van maken gezien de
financiële gevolgen.

10

11

12

Blad
4 van 5

Ziektekostenverzekering

Vergoeding kosten scholing
(de mogelijkheid om nadere regels te
stellen voor scholing), ook voor
fractievertegenwoordigers

Naast de informatiedrager (computer/ipad)
moet de gemeente ook een communicatie
voorziening bieden inclusief bijbehorend
abonnement, ook voor
fractievertegenwoordigers

3.1.11 RPB

Artikel 7
(Verordening)
Artikel 3.3.3 RPB

Artikel 9
(Verordening)
Artikel 3.2.2. (RPB)

Vast
€
,

per jaar

Vast
De raad kan regels stellen over de maximum
vergoeding voor de scholing.
I de regio is €
per raadslid ge ruikelijk.
Voorstel is om dit bedrag ook aan de
fractievertegenwoordigers beschikbaar te
stellen.
Voorstel
Genormeerd bedrag opnemen van max.
€
euro per raadslid en per
fractievertegenwoordiger per jaar.
Algemene scholing wordt zoveel mogelijk
voor allen centraal geregeld via de griffie.
Vast
Voorstel:
Zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige
regeling:
college stelt eenmalig per raadsperiode een

Deze vergoeding is al
gebruikelijke.
In de begroting is rekening
gehouden met gezamenlijke
trainingen.
Voor het persoonlijk scholingsbudget is een extra bedrag van
x€
=€ .
per jaar

Koste iPad ge iddeld €
Per raadsperiode:
x€
=€ .
Staat in begroting.

.

,--

iPad ter beschikking met ondersteuning via
Vitasys..
Accessoires als hoesjes, kabels e.d. komen
voor rekening van de gebruiker.
Geen ondersteuning vanuit de gemeente,
tenzij het een garantiekwestie betreft.
Het college stelt eenmalig per raadsperiode
een communicatiemiddel beschikbaar met
een abonnement. Daarbij wordt aangesloten
bij de huidige regeling voor medewerkers.
(bestaande abonnementen worden niet
overgenomen)
Voor het in bruikleen geven van een iPad en
co
u i atie iddel e a o e e t (€ ,per maand) geldt bij elkaar opgeteld een
axi aal edrag a €
. Al het eerdere
wordt betaald door de gebruiker.
13

Blad
5 van 5

Hogere vergoeding voor commissieleden
waarbij sprake is van bijzondere
beroepsmatige deskundigheid of een
zwaardere taak.

Artikel 8
Artikel 3.4.2. (RPB)

Optioneel
Voorstel
Niet van toepassing.

Kosten communicatiemiddel
onbekend.

