
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 24 juni 2008 
Naam opsteller : D.P. de Vries 
Informatie op te vragen bij : Griffie 
Portefeuillehouders : n.v.t. 
 
Onderwerp: verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vast te stellen de verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Door de wethouders, raads- en commissieleden wordt momenteel geen gebruik gemaakt 
van secundaire arbeidsvoorwaarden omdat de raad hiervoor nog geen verordening heeft 
opgesteld. De raad heeft aangegeven een verordening te willen vaststellen waarin de 
aanvullende rechtspositie voor wethouders, raads- en commissieleden wordt geregeld. 
Op dit moment geldt de gemeentelijke verordening geldelijke voorzieningen raads- en 
commissieleden die door de raad is vastgesteld op 29 mei 2001. Hierin is alleen de vaste 
vergoeding voor raadsleden en het presentiegeld voor commissieleden geregeld. 
Naast de verordening gelden ook de rechtspositiebesluiten die het rijk heeft vastgesteld en 
de bepalingen vanuit de Gemeentewet. De nu ter vaststelling voorgelegde verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden, vormt een totaalpakket aan 
arbeidsvoorwaarden voor politieke ambtsdragers. 
 
Bij het opstellen van deze verordening is dankbaar gebruik gemaakt van het actuele VNG 
model. In de bijlage vindt u een aantal artikelen waarbij is voorgesteld om af te wijken van 
de modelverordening met daarbij een toelichting. De afwijkingen zijn al verwerkt. 

 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

In de verordening zijn voorzieningen voor wethouders, raads- en commissieleden 
opgenomen. Als de raad de verordening heeft vastgesteld kan met terugwerkende kracht tot 
1 januari 2008 gebruik worden gemaakt van de in de verordening opgenomen 
voorzieningen. Voor de burgemeester gelden de bepalingen uit de rechtspositiebesluiten die 
door het rijk zijn opgesteld. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 raadsbevoegdheid 
 
NB. In de verordening zijn ook bepalingen over wethouders opgenomen. Daarom is de 
verordening ook aan het college voorgelegd.    

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De gemeenteraad is exclusief bevoegd. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Voor het toepassen van secundaire arbeidsvoorwaarden is het noodzakelijk een 
verordening vast te stellen. Er is geen andere mogelijkheid. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
De verordening is integraal tweemaal voorgelegd aan de commissies bestuurlijke 
vernieuwing en vervolgens aan de raadscommissie Bestuurlijke Zaken. 
Na vaststelling door de raad en bekendmaking van de verordening vindt uitvoering plaats 
via de griffie en personeelszaken. 
Ingevolge artikel 98 Gemeentewet zal de verordening na vaststelling aan Gedeputeerde 
Staten worden toegezonden.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De financiële gevolgen na vaststelling van de verordening zijn niet helemaal te overzien. De 
kosten zijn immers afhankelijk van het daadwerkelijk gebruik van secundaire voorwaarden. 
• Artikel 13A ziektekosten 

€175 x 23 = € 4.025,- (worden per jaar geïndexeerd CAO Rijksambtenaren) 
• Artikel 10A fietsregeling 

Alleen bruto voordeel, geen financiële gevolgen gemeente. 
• Artikel 8 t/m 21 computer en internetverbinding 

€ 750,- in drie jaar te vergoeden per raadslid/wethouder is bruto vergoeding. 
€ 750,- x 20 = € 15.000 = € 5000,- per jaar (schatting). 

 Vergoeding internetverbinding; aanleg en abonnement. 
• Kosten opleiding, seminairs e.d.  afhankelijk van vraag en aanbod 
Resumé 
Kosten per jaar ongeveer € 11.600,- 
 
De griffier heeft bij Planning & Control een verzoek ingediend voor opname van een post in 
de perspectiefnota voor uitvoering van de verordening. 
 
Voor 2008 wordt gekeken of er voor de voorzieningen die de raad aangaan nog ruimte is in 
het raadsbudget. 
 
In het kader van risicomanagement dient te worden aangegeven of er risico’s met het te 
nemen besluit of de uitvoering daarvan gemoeid zijn. Voor de verslaglegging in de 
verantwoordingsdocumenten aan de raad wordt een onderscheid gemaakt in vier soorten 
risico’s, alstublieft aangeven of er een risico bestaat en onder welke categorie dit kan 
worden ondergebracht. 

 1. open-einde regelingen 
 2. garantieverplichtingen 
 3. risico's gemeentelijke eigendommen 
 4. overige 

I 
n zoverre gaat het om een open-einde regeling omdat niet bekend is in welke mate raads-, 
commissieleden en wethouders gebruik gaan maken van de voorzieningen uit de 
verordening. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad heeft besloten deze verordening vast te willen stellen. 
De wethouders liften in principe mee met de verordening. 
 
 
Bijlagen:   
o Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
o Overzicht van voorgestelde afwijkingen van het VNG model 
 
 
Bergen, 15 mei 2008 


