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Geadviseerd besluit
De heer C. van de Rest (Carel) benoemen tot lid van de drie reguliere commissies van de raad 

(Inwoners, Leefomgeving en Bedrijvigheid), ingaande op 29 juni 2016.

Samenvatting/wettelijk kader
Uw raad heeft in zijn vergadering van 29 september 2010 de “Verordening op de 

raadscommissies 2010” vastgesteld, die in werking is getreden op 9 oktober 2010.

In die verordening zijn o.a. aantal, naam, taak en samenstelling van de raadscommissies 

geregeld (art. 2 t/m 4). Er zijn drie reguliere raadscommissies (Inwoners, Leefomgeving en 

Bedrijvigheid), die de besluitvorming van de raad voorbereiden.

Elk raadslid is in principe lid van alle drie raadscommissies. Een commissie bestaat uit ten 

minste één en ten hoogste twee leden per fractie. Een commissielid kan zowel raadslid als niet-

raadslid zijn. De niet-raadsleden, die te benoemen zijn tot commissieleden, moeten voldoen aan 

een aantal met name genoemde bepalingen van de Gemeentewet (de artikelen 11 t/m 13 en 15) 

en dienen daarnaast tijdens de laatste verkiezingen van de raad op de kandidatenlijst van de 

betreffende fractie te hebben gestaan. Per fractie kunnen totaal ten hoogste twee bepaalde niet-

raadsleden lid zijn van één of meer commissies. Deze niet-raadsleden worden door de raad 

benoemd, op voordracht van de fracties. Er worden geen plaatsvervangende commissieleden 

benoemd. 

De heer W. Hoge is door uw raad op 23 april 2014 op voordracht van de fractie de VVD 

benoemd tot commissielid. De heer Hoge is per 29 juni 2016 benoemd als raadslid, derhalve is 

een vacature ontstaan voor een commissielid. De VVD draagt dhr. C. van de Rest voor om de 

heer Hoge per 29 juni 2016 op te volgen als commissielid.
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Argumenten
Het beoogde nieuwe commissielid is door de betreffende fractie voorgedragen. 

Aanpak/Uitvoering/Communicatie
De benoeming van het nieuwe commissielid wordt bekend gemaakt in het gemeentelijk huis-aan-

huis-blad en op de gemeentelijke website. 

Juridische consequenties
Het benoemde commissielid is gerechtigd tot deelname aan de commissievergaderingen, binnen 

de randvoorwaarden van de commissieverordening. Verder krijgt hij de rechten en plichten op 

basis van de geldende rechtspositieregelingen (landelijk Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden en de gemeentelijke Verordening wethouders, raads- en commissieleden 2014), 

zie onder Financiële consequenties.

Financiële consequenties
Het commissielid, dat geen raadslid is, heeft recht op een vaste vergoeding per jaar, gebaseerd 

op een aangenomen gemiddeld aantal zittingen van 10 per jaar tegen 100% van het maximale 

bedrag dat door de minister wordt vastgesteld als vergoeding voor commissieleden. Dit komt per 

1 januari 2015 neer op ca. € 745,-- per jaar. 

De vaste jaarvergoedingen worden in vier termijnen, elk kwartaal, vooruitbetaald aan de 

rechthebbende. Als peildata voor de betaling aan rechthebbenden gelden het zitting hebben in de 

commissie op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Aan een nieuw commissielid wordt de eerste 

volle kwartaaltermijn betaald op grond van de eerste deelname aan een zitting van een 

raadscommissie. Vertrek uit de commissie in de loop van het kwartaal leidt niet tot terugbetaling. 

Bedragen in deze regeling worden afgerond naar veelvouden van € 1,- en geïndexeerd op grond 

van door de minister bij Algemene Maatregel van Bestuur vast te stellen verhogingen.

De uitbetalingen volgens deze regeling zijn bruto tenzij anders bepaald. 

Het commissielid kan kiezen voor het fiscale fictief werknemerschap, ook wel pseudo 

werknemerschap of “opting in regeling” genoemd. 

Daarnaast heeft een commissielid recht op de tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf en 

onderhoud van computerapparatuur c.a. overeenkomstig de voor de raadsleden hiervoor 

geldende regeling, dit is maximaal € 650,- over een periode van vier jaar. Dhr. Van de Rest heeft 

deze vergoeding voor de huidige raadsperiode reeds ontvangen aangezien hij tot 29 juni 2016 

raadslid is geweest. Een en ander is gerealiseerd binnen de bestaande middelen en brengt geen 

extra kosten met zich. 

Alternatieven
De fractie van de VVD kan een andere kandidaat-commissielid voordragen, voor zover deze 

persoon op de laatste raadsverkiezingenlijst voor desbetreffende partij heeft gestaan. 


