
 
 
Agendapunt : 7. 
Voorstelnummer : 06-033 
Raadsvergadering : 26 juni 2014 
Naam opsteller : A.M. Kooiman 
Informatie op te vragen bij : Opsteller 
Portefeuillehouders : drs. H. Hafkamp 
 
Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014  
 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vaststellen verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014  

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
De gemeentewet biedt de mogelijkheid om naast de vaste onkostenvergoeding voor raads- en  
commissieleden bij verordening nadere vergoedingen toe te kennen aan wethouders, raadsleden 
en commissieleden. De achterliggende gedachte hiervan is dat voor de uitoefening van het 
politieke ambt bestuurders niet het eigen vermogen hoeven aan te spreken. Het gaat hierbij om 
vergoeding van reiskosten, kosten van cursussen e.d., verstrekken/financieren van computers.  
In deze verordening zijn regels opgenomen omtrent het verstrekken van vergoedingen aan 
wethouders, raads- en commissieleden. 
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 het sluitstuk aan arbeidsvoorwaarden voor politieke 
ambtsdragers. 
De verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008 gemeente Bergen 
wordt vervangen door deze heringerichte verordening. 
 
In een bijlage bij de verordening zijn de verschillen met de modelverordening van de VNG en de 
verordening uit 2008 opgenomen. De regelingen voor wethouders, raadsleden en commissieleden 
zijn gelijk getrokken.De meest belangrijke wijziging is het van toepassing verklaren van de 
aanspraak van (burger) commissieleden op digitale voorzieningen of een vergoeding daarvoor. 
 
De verordening is besproken met medewerkers van Personeelszaken en Juridische Zaken. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
In de verordening zijn voorzieningen voor wethouders, raads- en commissieleden opgenomen. 
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? 
Verordeningen vaststellen is een bevoegdheid van de raad. De nu voorgelegde verordening is 
aangepast aan de wijzigingen in de diverse rechtspositiebesluiten en belastingwetgeving, 
geactualiseerd en vereenvoudigd. Nieuw is dat de (burger) commissieleden nu ook aanspraak 
kunnen maken op digitale voorzieningen of een vergoeding daarvoor. Derhalve treedt de 
verordening in werking op 27 maart 2014, bij aanvang van de nieuwe raadsperiode.   
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
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a. Burgerparticipatie    
Niet van toepassing.  
 
b. Externe communicatie   
De verordening wordt op de normale wijze bekend gemaakt. 
 
c. Extern overleg gevoerd met      
Modelverordening VNG is gebruikt. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
n.v.t. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Wanneer de gemeenteraad de verordening vaststelt, wordt deze gepubliceerd op de gebruikelijke 
wijze.  
 

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. In de 
begroting zijn ramingen van de huidige kosten opgenomen. Gezien de onderuitputting de 
afgelopen jaren kunnen de meerkosten uit de bestaande budgetten gedekt worden.  
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
In de verordening zijn bepalingen opgenomen inzake de rechtspositie van wethouders, raadsleden 
en leden van een commissie, die geen raadslid zijn. De grondslag hiervoor is te vinden in de 
Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden. De gemeenteraad heeft de vrijheid om een en ander verder uit te werken binnen 
de eerder genoemde gestelde kaders.  
 
 
Bijlagen:  
Raadsbesluit: Verordening met Toelichting 
Overzicht wijzigingen 
 
 
 
Bergen, 22 april 2014 
 
Presidium, 
Griffier     voorzitter 
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