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NOORDOOSTPOLDER
Emmeloord, 9 december 2019.
Onderwerp
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Advies presidium

Het presidium adviseert in meerderheid positief
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

De raad conform dit voorstel voorstellen de Verordening rechtspositie Raads- en
commissieleden 2019 vast te stellen onder intrekking van de bestaande verordening.
Doelstelling

De verordening is weer actueel.
Inleiding

Bij het aantreden van de nieuwe gemeenteraad is het gebruikelijk om alle verordeningen
(opnieuw) onder de loep te nemen en deze aan te passen aan de actuele situatie na de
verkiezingen. In verband met personele wijzigingen binnen de griffie is dat proces deze
keer wat later op gang gekomen. De huidige verordening dateert van 2014 en is in 2017
tussentijds aangepast.
Op 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (verder
te noemen: Rechtspositiebesluit) en bijbehorende ministeriele regeling in werking
getreden. In het Rechtspositiebesluit zijn alle voorgaande rechtspositiebesluiten van de
verschillende decentrale overheden in één regeling samengevoegd en daarnaast is
sprake van een aantal inhoudelijke wijzigingen waarvan op lokaal niveau niet afgeweken
mag worden:
• raadsleden hebben recht op een hogere maandelijkse vergoeding (in deze
gemeente € 1.288,33);
• de reiskosten voor woon-werkverkeer van raadsleden dienen vergoed te worden;
• fractievoorzitters aanspraak op een hogere maandelijkse vergoeding (resp.
minimaal € 70 vermeerderd met € 10 voor elk raadslid dat de fractie telt, de
fractievoorzitter zelf niet meegerekend, de toelage bedraagt ten hoogste € 150
per maand).
• gemeenten hebben niet meer de mogelijkheid om aan raadsleden een budget
beschikbaar te stellen voor de aanschaf eigen ICT middelen of een vergoeding
voor de aanleg- en abonnementskosten internetverbinding (thuis) toe te kennen.
Op een aantal punten is verdere uitwerking nog wel mogelijk in een verordening. Dat zou
men lokaal maatwerk kunnen noemen.
De veranderingen in het Rechtspositiebesluit hebben tot gevolg dat de geldende
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 geactualiseerd
moet worden.
Argumenten
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1.1. De nieuwe verordening is in overeenstemming met het Rechtspositiebesluit.
De VNG heeft een modelverordening voor raads- en commissieleden gemaakt en ook een
modelregeling voor het college van burgemeester en wethouders. Er is gekozen voor
twee modelregelingen omdat in de wet - het Rechtspositiebesluit - ieder bestuursorgaan
haar eigen regelruimte heeft gekregen bij bepaalde regelingen. Het college zal dus nog
zijn eigen regeling moeten vaststellen. De nieuwe verordening volgt het nieuwe model
voor raads- en commissieleden in grote lijnen.
1.2. De nieuwe verordening voorziet in een hogere toelage voor een bijzondere
commissie.
Op grond van de huidige verordening ontvangt een lid van de raad dat lid is van een
onderzoekscommissie of bijzondere commissie voor de duur van het lidmaatschap van de
commissie dan wel de duur van de activiteiten per jaar een toelage van 2,5 % van de
vergoeding voor de werkzaamheden op jaarbasis. Omdat de deelname aan een
bijzondere commissie (lees: vertrouwens-/klankbordcommissie en rekenkamerfunctie)
tijdrovend kan zijn, is het voorstel om voor het lidmaatschap hiervan een bedrag van
€ 120 per maand toe te kennen.
1.3 In de verordening worden nadere regels opgenomen voor de vergoeding van
kosten van niet-partijpoiitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van
de functie van raadslid.
Op grond van artikel 3.3.3 van het Rechtspositiebesluit komen de kosten van niet
partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van
raadslid ten laste van de gemeente. De gemeenteraad kan hiervoor nadere regels stellen.
In de nieuwe verordening is gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. De raad beslist op
basis van volgorde van indiening en aanvragen worden afgewezen als het beschikbare
budget is uitgeput.
1.4. Er wordt voorzien in een jaarlijkse bijdrage voor het treffen van voorzieningen tegen
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.
Kanttekeningen

De kosten voor de uitbreiding van de verschillende toelagen bedragen rond de € 40.000.
Daarnaast komen nog als extra de te declareren reiskosten woon-werkverkeer. Met deze
bedragen is in de begroting nog geen rekening gehouden, hiervoor zal een
begrotingswijziging moeten worden doorgevoerd.
Planning/uitvoering

Na de vaststelling van de verordening zal deze bekend gemaakt worden en in werking
treden per 1 januari 2020.
Bijlagen
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019.
Verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden 2014
Model Verordening
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Het presidium,
T. Hoekstra, voorzi
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De raad van de gemeente Noordoostpolder;
gezien het advies van het presidium d.d. 9 december 2019;
gemeente

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

BESLUIT:

vast te stellen de:
Verordening Rechtspositie Raads- en commissieleden 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:
a. raadslid: lid van de gemeenteraad;
b. commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 82, 83 en 84 van de
Gemeentewet, dat niet tevens raadslid is;
c. griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.
Artikel 2. Toelage raadslid onderzoekscommissie en bijzondere commissie
1. Een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, derde
lid, van de Gemeentewet wordt voor de duur van het lidmaatschap van de commissie
dan wel de duur van de activiteiten per jaar een toelage van 2,5 % van de vergoeding
voor de werkzaamheden op jaarbasis.
2. Een raadslid dat lid is van een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4,
eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt voor
de duur van de activiteiten van de commissie een toelage toegekend van € 120 per
maand.

Artikel 3. Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen buiten
de gemeente

1. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing
van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet worden aan een
raads- of commissielid vergoed:
a. de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;
b. bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever aan
een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt .
2. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een
beslissing van het gemeentebestuur, worden aan een raadslid of commissielid bij
gebruik van eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed;
3. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.
4. Als een raadslid of commissielid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor
reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte
vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.
5. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid
of commissielid maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter uitvoering van
een beslissing van het gemeentebestuur worden ten laste van de gemeente vergoed.
Artikel 4. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raads- en
Commissieleden

1. Een raads- of commissielid dat wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde
scholing in verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dient daartoe vooraf een
gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.
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2. Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een
kostenspecificatie.
3. De griffier beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken.
4. De griffier beslist op basis van volgorde van indiening.
5. Aanvragen worden afgewezen als het beschikbare budget is uitgeput.
Artikel 5. Informatie- en communicatievoorzieningen raads- en commissieleden

1. Een raads- of commissielid tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste
van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en
communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld bedoeld in artikel 3.3.2
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van
de bruikleenovereenkomst vast.
2. Een raads- of commissielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking
gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente, behalve indien
er een collectief aanbod gedaan wordt voor overname van de voorziening
Artikel 6. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

1. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de
Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen,
tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
2. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de
Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen,
tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze verordening, voor zover deze
worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in
artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting
1964.
Artikel 7. Betaling vaste vergoedingen
Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de
betaling van de vergoeding van commissieleden, bedoeld in artikel 3.4.1 het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers maandelijks plaats met
inachtneming van een vergoeding per bijgewoonde commissievergadering.

Artikel 8. Betaling en declaratie van onkosten

1. Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de
betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of
tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:
a. betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de
gemeente toegezonden factuur
b. betaling vooruit uit eigen middelen.
2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat
vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.
3. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen drie maanden na
factuurdatum of betaling door raads- of commissieleden ingediend bij de griffier.
4. Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan
raads- of commissieleden binnen een maand na het indienen van de aanvraag wordt
overgemaakt.
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Artikel 9. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en
overlijden

1. Een raadslid wordt eenmaal per jaar een bedrag toegekend ter hoogte van het bedrag
van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand,, bedoeld in artikel 3.1.1,
eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, waarmee het
raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en
overlijden.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een plaats die
is opengevallen als gevolg van tijdelijk ontslag van een raadslid wegens zwangerschap
en bevalling of ziekte, op grond van artikel X12 van de Kieswet.
Artikel 10 Intrekking oude verordening

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 gemeente
Noordoostpolder, met inbegrip van de latere wijzigingen, wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Na de vaststelling van de verordening zal deze bekend gemaakt worden en in werking
treden per 1 januari 2020.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2019.
De griffier,

__

de voorzitter,
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