
Voorstel aan de raad

Geadviseerd besluit

Vaststellen van de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Renkum 2019.

Toelichting op beslispunten
Op 1 januari is het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers van kracht geworden. 
Hierdoor is het noodzakelijk om ook onze verordening op enkele punten aan te passen.

Beoogd effect
Met het vaststellen van deze gewijzigde verordening brengt u uw rechtspositie in overeenstemming 
met geldende wet en regelgeving.

Kader
Per 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de 
bijbehorende ministeriële regeling in werking getreden. Aan de inwerkingtreding van dit besluit 
ging een periode vooraf - 2013 tot en met 2018- van stapsgewijze harmonisering en modernisering 
van de rechtsposities van decentrale politieke ambtsdragers. De inwerkingtreding van het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers vormt het sluitstuk van dit meerjarige 
traject. 
De noodzaak voor aanpassing van de rechtsposities is gelegen in het feit dat het nodig is continu te 
investeren in de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het politieke ambt. Het vak van bestuurder en 
volksvertegenwoordiger is complexer en dynamischer geworden. Het nieuwe, geharmoniseerde en 
gemoderniseerde rechtspositiebesluit dient bestuurders en volksvertegenwoordigers in dat kader 
beter te ondersteunen. 
Er is in het Rechtspositiebesluit gestreefd naar uniformiteit tussen vergelijkbare doelgroepen en het 
zoveel mogelijk opheffen van onnodige verschillen. Vanuit het streven naar meer eenduidigheid zijn 
zoveel mogelijk bepalingen verplichtend vastgesteld en is zoveel mogelijk gewerkt met vaste 
bedragen.

Inhoudelijk zijn de volgende onderwerpen aangepast of voor het eerst geregeld voor raadsleden: 
1. Introductie van een uniforme regeling van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en 

dienstreizen.
2. In plaats van een financiële vergoeding voor een WIA-voorziening voor een structurele 

functionele beperking, kan ook een voorziening worden verstrekt.
3. De ICT-bepalingen zijn aangepast aan het huidige fiscale regime: informatie- en 

communicatievoorzieningen worden voor de duur van het ambt verstrekt, daarbij 
inbegrepen de abonnementen, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van dat ambt. 
Raads- en commissieleden ontvangen bij aanvang van hun ambt één device. Ze kunnen 
daarbij kiezen tussen een laptop of een iPad (met eventueel bijbehorende abonnementen).
Er is overgangsrecht dat dit alleen geldt voor nieuwe raads- en commissieleden. 

4. Introductie van een grondslag voor de inkoop van bedrijfsgeneeskundige zorg.
5. Nadere omschrijving van het begrip beroepsvereniging.
6. Omvorming van de delegatiegrondslag voor een pensioenregeling raadsleden tot een 

bepaling op grond waarvan bij verordening kan worden geregeld dat raadsleden aanspraak 
hebben op een bedrag per jaar ter grootte van de vergoeding voor de werkzaamheden voor 
een maand, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, 
ouderdom en overlijden.

7. Aanpassing van toelagen voor deelname aan "zware commissies" en introductie van de 
toelage voor deelname aan een bijzondere commissie.

8. Aanpassing toelage fractievoorzitters.
9. De vergoeding bij een tijdelijke waarneming van de burgemeester van langer dan 30 dagen 

door een raadslid is omgevormd tot een aanvulling op de vergoeding voor de 
werkzaamheden tot het niveau van de bezoldiging van de burgemeester.

10. Introductie van een delegatiegrondslag voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners 
op grond waarvan bij verordening voor raadsleden een vergoedingsregeling kan worden 
vastgesteld voor de kosten van loopbaan oriëntatie en mobiliteit bevorderende activiteiten 
tijdens het raadslidmaatschap.

Op lokaal niveau kunnen, met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit, nog maar een beperkt 
aantal zaken rechtspositioneel worden geregeld en/of nader ingevuld. 
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Voor raadsleden: 
- de regeling waarbij bij verordening kan worden bepaald dat ten hoogste 20% van de 

raadsvergoeding kan worden berekend naar het aantal bijgewoonde vergaderingen. 

- de vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente. 

- toekenning van een aanvullende toelage voor raadsleden lid van een onderzoekscommissie 
en/of bijzondere commissie. 

- vergoeding van kosten voor raadsleden uit de inwonersklasse 7, 8 en 9 in het kader van 
loopbaanoriëntatie. (gemeente Renkum valt in inwonersklasse 4)

- een vergoeding voor voorzieningen in het kader van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en 
overlijden; 

- de mogelijkheid om nadere regels te stellen voor scholing. 

Voor commissieleden 
- hogere vergoeding voor commissieleden waarbij sprake is van bijzondere beroepsmatige 

deskundigheid of een zwaardere taak. 

- vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente. 

Er is gekozen voor twee regelingen (burgemeester en wethouders apart) omdat in de wet – het 
Rechtspositiebesluit- ieder bestuursorgaan haar eigen regelruimte heeft gekregen bij bepaalde 
regelingen.

Argumenten
Actualisering van de verordening is nodig vanwege de nieuwe Rechtspositieregeling. De 
keuzemogelijkheden zijn beperkt. De volgende afwegingen zijn gemaakt:
Voor raadsleden: 

- de regeling waarbij bij verordening kan worden bepaald dat ten hoogste 20% van de 
raadsvergoeding kan worden berekend naar het aantal bijgewoonde vergaderingen. 
Deze mogelijkheid is vooral geschapen voor zogenaamde ‘spookraadsleden’. Hier is in 
Renkum nog nooit sprake van geweest. 

Voor raads- en commissieleden:

- de vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente. Deze 
vergoeding hadden we al en is ongewijzigd overgenomen.

- toekenning van een aanvullende toelage voor raadsleden lid van een onderzoekscommissie 
en/of bijzondere commissie. Dit is overgenomen.

- een vergoeding voor voorzieningen in het kader van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en 
overlijden; Dit is niet opgenomen in de verordening. 

- de mogelijkheid om nadere regels te stellen voor scholing. Deze regeling in ongewijzigd 
overgenomen uit het ‘oude reglement’. 

- de informatie en communicatieapparatuur die wordt verstrekt bestaat uit een laptop óf een 
iPad. 

Kanttekeningen
De huidige verordening heeft betrekking op alle politiek ambtsdragers, dus ook de wethouders. Het 
advies is een scheiding aan te brengen. De wijziging van de rechtspositieregeling voor de 
wethouders wordt door het college voorbereid. Zodra deze ter vaststelling aan de raad wordt 
aangeboden kan de huidige regeling komen te vervallen. Nu vervallen slechts de artikelen die 
betrekking hebben op de raads- en commissieleden. Er zou ook gewacht kunnen worden met het 
vaststellen van de voorliggende regeling tot beide regelingen gereed zijn. De rechtspositieregeling 
voor B&W hoeft overigens niet door de raad vastgesteld te worden.

Draagvlak
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Het voorstel is besproken in het fractievoorzittersoverleg van februari 2019.

Aanpak/Uitvoering
Na akkoord treedt de gewijzigde verordening in werking en wordt de wijziging gepubliceerd op 
officiële bekendmakingen.nl  

Communicatie
De Verordening wordt gepubliceerd op officiële bekendmakingen.nl

Financiële consequenties
De verplichting om communicatieapparatuur beschikbaar te stellen heeft wel enige financiële 
consequentie. Het is niet mogelijk om voor €650,- het device en de ondersteuning beschikbaar te 
maken. Dit gaan we pas merken na 2022, als de nieuwe raad aantreedt. Voor de huidige raad geldt 
vanwege het overgangsrecht nog de ‘oude regeling’. Mocht er een tussentijdse wisseling van de 
wacht plaatsvinden, dan geldt in dat geval wel de nieuwe regeling. 
De toename van bijvoorbeeld de reiskosten vallen binnen het budget van de raad.

Juridische consequenties
Tegen het besluit tot vaststelling van de nieuwe verordening staat geen bezwaar en beroep open.

WMO-aspecten
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Niet van toepassing.
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