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Emmeloord, 29 oktober 2014. 

 

Onderwerp 

Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

 

Advies presidium 

Hamerstuk 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

De Verordening tot wijziging van Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 2014 vaststellen. 

 

Doelstelling 

Een actueel regelingenbestand. 

 

Inleiding 

Per 1 juli 2014 is de rechtspositie van wethouders, raads- en commissieleden gewijzigd 

door het ‘besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke 

ambtsdragers’. De wijzigingen hebben gevolgen voor de Verordening rechtspositie 

wethouders, raads- en commissieleden 2014. Deze Verordening moet daarom worden 

gewijzigd. 

 

Wijzigingen vergoedingen 

 Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de bepaling op grond waarvan een 

korting op de raadsvergoeding kan worden toegepast is vervallen. Dat houdt in 

dat met ingang van 1 juli jl. de juridische basis voor het inhouden van 5% op de 

raadsvergoeding ontbrak. De bepaling die daarop ziet is van rechtswege vervallen 

en wordt nu tekstueel ook uit de verordening (en de toelichting) verwijderd. 

 De onkostenvergoeding voor raadsleden was € 142,- en wordt per 1 juli € 165,- 

netto. 

 In de circulaire die op 27 juni 2014 is verschenen is opgenomen dat raadsleden en 

burgerraadsleden recht hebben op een tegemoetkoming in de ziektekosten van    

€ 203,11 netto per jaar. In een cirulaire die op 13 oktober 2014 is verzonden 

maakt het ministerie bekend dat zij de ministerraad heeft voorgesteld om deze 

wijziging te schrappen. Dit besluit is op 18 november jl. gepubliceerd in de 

Staatscourant. Daarmee wordt teruggegaan naar de oude situatie: de 

tegemoetkoming in de ziektekosten betreft alleen de raadsleden (en derhalve niet 

de burgerraadsleden) en wordt vastgesteld op een bedrag ad. € 97,54 netto per 

jaar. 

 

Scholing 

Naast de bepalingen die zien op de vergoedingen zijn ook de bepalingen ten aanzien van 

scholing geharmoniseerd. Nu is voor alle decentrale politieke ambtsdragers expliciet 

bepaald dat de kosten van niet-partijpolitiek georienteerde functionele scholing ten laste 

komt van het bestuursorgaan. Dit komt ook tot uiting in de Verordening (artikel 12), 

waarbij tevens is bepaald dat de totale kosten voor scholing het bedrag dat hiervoor is 

opgenomen in de begroting niet mag overschrijden. Daarbij hebben trainingen ten 

behoeve van de gehele raad voorrang op de opleidingswensen van individuele 

raadsleden.  
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De bepaling met betrekking tot de scholing van wethouders (artikel 

23 uit de oude verordening) wordt verwijderd. Artikel 28a van het 

Rechtpositiebesluit Wethouders is gewijzigd, het is nu aan het 

College van Burgemeesters en Wethouders om hierover nadere regels te stellen. 

De toelichting op de verordening is conform het bovenstaande aangepast en wordt ter 

informatie bij dit voorstel gevoegd. 

 

Financien 

Voor de uitbreiding van scholingsmogelijkheden is ruimte gevonden binnen bestaande 

budgetten van de raad. De verhoging van de (onkosten)vergoedingen voor de raadsleden 

is reeds verwerkt in de begroting (10-11) 

 

Argumenten 

Door het ‘besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke 

ambtsdragers’ voldoet de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 2014 niet langer aan hogere regelgeving. Daarom dient de verordening 

op bovenstaande punten te worden aangepast. 

 

Kanttekeningen 

Op dit moment worden enkel de nodige wijzigingen doorgevoerd. In een later stadium zal 

de gehele verordening nog eens tegen het licht worden gehouden en worden getoetst 

aan (onder andere) de nieuwe modelverordening. 

 

Planning/uitvoering 

 

 

Bijlagen 

- Verordening tot wijziging van Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 2014 

- (ter kennisname) de gewijzigde toelichting. 

 

 

De griffier, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. A. van der Werff 

Steller : mevrouw J. Kattenberg; 35 03; d.kattenberg@noordoostpolder.nl 

 


