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Geadviseerd besluit 
De  ‘Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015’ vaststellen.  

 

Toelichting op beslispunten 

De nu voorliggende verordening treedt in de plaats van de Verordening rechtspositie wethouders, 

raads- en commissieleden 2014. Met de nieuwe verordening is beoogd om een goede juridische 

grondslag te bieden voor commissies die niet zijn gebaseerd op artikel 82, 83 of 84 van de 

Gemeentewet. 

Met de aanpassingen in de verordening is niet beoogd om de nu betaalde vergoedingen aan raads- 

en commissieleden te verhogen of te verlagen.  

 

De verordening is ten opzichte van de huidige verordening gewijzigd op de volgende punten: 

Het uitgangspunt voor de nieuwe verordening is de nieuwe modelverordening van de VNG. Dit 

heeft tot gevolg dat bepalingen die al in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden zijn 

opgenomen, niet in de nieuwe concept verordening voor onze gemeente zijn opgenomen. 

 

De volgende artikelen uit de oude verordening zijn gehandhaafd:  

Artikel 3: de berekening en betaling van de vergoeding voor raadsleden.  Dit wordt in het 

Rechtspositiebesluit niet geregeld. 

Artikel 5: raads- en commissieleden krijgen bij ons een vaste vergoeding van 650 euro voor 

computer en communicatieapparatuur. 

Artikel  8: een raadslid kan deelnemen aan de fietsregeling 

Artikel 11: reiskostenvergoeding voor leden van commissies beroepsmatige deskundigheid 

Artikel 13: vergoedingen voor leden van een bijzondere commissie  

Artikel 14: Cursussen en congressen / scholing wethouders 

Artikel 15: Reiskosten woon-werkverkeer wethouders 

Artikel 20: Creditcard wethouders 

Artikel 21: Outplacement gewezen wethouders 

Artikel 23: Betaling vaste vergoeding commissieleden. 

 

Bovenvermelde bepalingen zijn niet opgenomen in de modelverordening van de VNG. 
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De commissies  zijn als volgt onderverdeeld: 

 

1. Commissies ingesteld op grond van artikel 82, 83 of 84 van de Gemeentewet. Hierbij is een 

onderscheid in:  

A. De raadscommissies 

B. De commissies met een ‘beroepsmatige deskundigheid’. Dit zijn in Renkum de 

Commissie personele aangelegenheden, de Hoorcommissie sociale wetgeving, de 

commissie bezwaarschriften en de Rekenkamercommissie.  

2. Bijzondere commissies (geen grondslag in artikel 82, 83 of 84 van de Gemeentewet). Dit 

zijn de Woonadviescommissie,  de WWB adviesraad, de WMO adviesraad  en de commissie 

Ruimtelijke kwaliteit. 

 

In de oude (thans geldende verordening) staat dat een raadslid een onkostenvergoeding ontvangt 

afhankelijk van het inwonersaantal. Dit is komen te vervallen omdat er nu landelijk één 

onkostenvergoeding voor alle raadsleden geldt. Voor raadsleden van de gemeente Renkum 

betekent dit een verhoging van het bedrag van € 109,85 netto per maand naar € 166,49 netto per 

maand met terugwerkende kracht vanaf 1 juli  2014. 

In de oude (thans geldende) verordening staat dat een raadslid geen tegemoetkoming in de 

ziektekosten ontvangt. Met ingang van 1 juli 2014 is de tegemoetkoming in de kosten van een 

ziektekostenverzekering echter een verplichte tegemoetkoming geworden. Dit heeft tot gevolg dat 

raadsleden een tegemoetkoming voor de ziektekosten zullen ontvangen van € 98,32 per jaar, met 

terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014.  

De rechtspositie geeft aan dat commissieleden (met een grondslag in artikel 82, 83 of 84) recht op 

een kostenvergoeding voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing hebben voor zover deze 

verband houden met de vervulling van de functie van commissielid bij de gemeente. De raad kan 

nadere regels stellen voor deze scholing. Dit is gedaan in artikel 7. 

 

De  artikelen over de spaarloon- en levensloopregeling zijn in deze nieuwe verordening komen te 

vervallen omdat deze regelingen fiscaal niet meer mogelijk zijn.  

Ten aanzien van scholingsgelden was in de oude regeling opgenomen dat de meeneemregeling 

conform die van de fractieondersteuning werd geregeld. Voor de fractieondersteuning komt de 

meeneemregeling echter te vervallen. Deze is nu dus in deze verordening opgenomen. Voor de 

verantwoording wordt wel nog verwezen naar de Verordening op de ambtelijke bijstand en 

fractieondersteuning.. 

 

Beoogd effect 

De verordening aan te laten sluiten bij de huidige (gewijzigde) wetgeving.  De gewijzigde 

wetgeving is een gevolg van het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale 

politieke ambtsdragers, waardoor onder andere onlogische verschillen in vergoedingen ongedaan 

werden gemaakt. 

 

Kader 

De raad is bevoegd zich met inachtneming van de landelijk vastgestelde rechtspositieregelingen te 

beslissen over wijzigingen ten aanzien van de rechtspositieregeling voor wethouders, raads- en 

commissieleden op lokaal niveau. 

 

 



Voorstel aan de raad 
 

 

 

Onderwerp 

Wijziging verordening politieke ambtsdragers 

Datum Kenmerk  Pagina 

26 oktober 2015 137358  3 van 3 

 

Argumenten 

De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 moet naar aanleiding 

van de gewijzigde wetgeving worden aangepast. Het raadsvoorstel is uitwerking van wijzigingen in 

de wet en derhalve verplicht om uit te voeren. Tevens is beoogd om een goede juridische 

grondslag te bieden voor commissies die niet zijn gebaseerd op artikel 82, 83 of 84 van de 

Gemeentewet. 

Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in bijgevoegde transponeringstabel. 

 

Kanttekeningen 

nvt 

 

Draagvlak 

nvt 

 

Aanpak/Uitvoering 

Dit voorstel is een uitwerking van wijzigingen in de wet en wettelijk verplicht om uit te voeren.  

 

Communicatie 

De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd op www.overheid.nl. 

 

Financiële consequenties 

De aanpassing van de verordening voor politieke ambtsdragers leidt, gezien de verhoging van de 

onkostenvergoeding en de uitbetaling van de tegemoetkoming in ziektekosten aan raadsleden, tot 

extra kosten. Voor 2015 is dit incidenteel € 27.000,- (in verband met een nabetaling met 

terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2014). Dit is structureel € 18.000,- op jaarbasis. 

 

Juridische consequenties 

De verordening wordt in overeenstemming gebracht met de geldende regelgeving. Tegen deze 

verordening kan geen bezwaar of beroep aangetekend worden. Na publicatie op www.overheid.nl 

treedt de verordening in werking, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2014. 

 

WMO-aspecten 

nvt 

 

Duurzaamheid 

nvt 

 

Effect op vermindering regeldruk 

geen 

 

Alternatieven  

Niet van toepassing want betreft wettelijke verplichting. Er is zo veel mogelijk geprobeerd de 

huidige gang van zaken in stand te houden.  

 

 

http://www.overheid.nl/

