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Geadviseerd besluit

Vaststellen van de wijzigingsverordening inzake de ‘Verordening rechtspositie wethouders, raads- 

en commissieleden 2015’.

Toelichting op beslispunten
Met het vaststellen van de wijzigingsverordening wordt artikel 7 lid 3 t/m lid 8 van de Verordening 

rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 aangepast. In dit artikel staat de wijze 

van uitbetalen van de scholingsgelden aan raadsleden.

Elk raadslid heeft op basis van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

2015 per jaar recht op een bedrag ad € 195,- voor scholing. Gebleken is dat het lastig is om in de 

scholingsbehoefte te voorzien voor dit budget. Met de huidige regels is het niet mogelijk het bedrag 

op te sparen. Door de nu voorliggende wijziging wordt het gehele scholingsbudget voor 4 jaar aan 

het begin van de zittingsperiode ineens uitbetaald. Per raadslid wordt een bedrag ad € 780,- aan de 

fractie uitbetaald. Daardoor worden de mogelijkheden om in passende scholing te voorzien 

verruimd. 

Beoogd effect
Met het wijzigen van de verordening worden de regels voor het uitbetalen van scholingsgelden 

gewijzigd. Hierdoor worden de scholingsmogelijkheden voor raadsleden verruimd. Het wordt 

mogelijk om een duurdere opleiding te doen. 

Kader
In 2015 is de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 vastgesteld. 

Aangezien nu slechts 1 artikel gewijzigd dient te worden kan worden volstaan met een 

wijzigingsverordening.
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Argumenten

Het blijkt in de praktijk lastig om passende opleidingen te vinden binnen het jaarlijkse budget. 

Daarnaast is juist aan het begin van de raadsperiode een grotere behoefte aan scholing. Opgedane 

kennis kan in de 4 jaar erna worden ingezet.

Kanttekeningen
Door het in te stemmen met het voorstel wordt het budget niet gespreid uitbetaald.

Draagvlak
Het voorstel is voorbereid op verzoek van de Rekeningcommissie.

Aanpak/Uitvoering
Met het vaststellen van de wijzigingsverordening wordt de Verordening rechtspositie wethouders, 

raads- en commissieleden 2015 aangepast. Het scholingsgeld zal vervolgens daarna worden 

uitbetaald, waarbij het inmiddels uitbetaalde scholingsgeld voor 2018 wordt verrekend.

Communicatie
Het vaststellen van de wijzigingsverordening wordt bekend gemaakt op de site van de gemeente en 

op de gemeentepagina van Rijn en Veluwe.

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties. Het bedrag dat besteed wordt aan scholing blijft gelijk. Nu 

wordt echter jaarlijks € 4.485,- uitbetaald. Dit wordt gewijzigd in een bedrag ad € 17.940,- in het 

verkiezingsjaar en daarna 3 jaren een bedrag ad € 0,0,-

 

Juridische consequenties
Er zijn geen juridische consequenties.

WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
Er zijn geen alternatieven uitgewerkt.
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