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OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp: : : :     Verordening rechtspositie wethouders, 

raads- en commissieleden Beemster 2014 

 

Middenbeemster, 3 november 2014 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en Inleiding en Inleiding en Inleiding en probleemstellingprobleemstellingprobleemstellingprobleemstelling        

Per 1 juli 2014 heeft het Ministerie van BZK de rechtspositiebesluiten voor de wethouders en raads- 

en commissieleden gewijzigd. Daarover bent u door de griffie geinformeerd.  

In oktober heeft het Ministerie een correctie op de wijzigingen van 1 juli 2014 doorgevoerd: de 

tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering geldt niet voor commissieleden en het bedrag is 

lager (dit bedrag was foutief berekend). 

 

OplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichtingOplossingsrichting 

De wijzigingen moeten worden verwerkt in de verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor een model 

uitgebracht.  

 

Met de wijzigingen in de rechtspositiebesluiten van het Rijk zijn een aantal ‘kan-bepalingen’ omgezet 

in bepalingen die voor alle gemeenten gelden. Dit betekent afhankelijk van het onderwerp: 

• De gemeenteraad kan niet meer afwijken van de algemene regel (bijv. bij de raadsvergoeding of 

de onkostenvergoeding). 

• De gemeenteraad hoeft iets niet meer lokaal te regelen (bijv. het opvangen van de samenloop van 

de raadsvergoeding met sociale zekerheidsuitkeringen). 

• De gemeenteraad is niet langer bevoegd (bijvoorbeeld de uitwerking van nadere regels voor de 

scholing van wethouders). 

Dergelijke bepalingen zijn uit de modelverordening geschrapt. 

 

Nieuw in de verordening is dat 20% van de raadsvergoeding (artikel 2) als presentiegeld wordt 

uitbetaald. Deze bevoegdheid van de raad zou ingeval van excessen (bijvoorbeeld bij langdurige 

afwezigheid zonder goede reden) toegepast kunnen worden. 

 

Een afwijking in de voorgelegde verordening ten opzichte van de modelverordening van de VNG is dat 

de commissieleden ook presentiegeld krijgen voor het bijwonen van werkvergaderingen van de 

raadscommissie, al dan niet met de gemeenteraad (artikel 3). 

 

Meetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstellingMeetbare doelstelling    

Het beschikken over een rechtspositieverordening die in overeenstemming is met hogere regelgeving.  
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Financiële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequentiesFinanciële consequenties    

De meerkosten van de door het Rijk gewijzigde regelgeving op het terrein van rechtspositie beloopt 

voor 2015 € 4.000 (na correctie per oktober 2014). Hiermee is in de programmabegroting 2015-

2018 rekening gehouden. 

 

Overige consequentiesOverige consequentiesOverige consequentiesOverige consequenties    

Geen  

 

Monitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatieMonitoring evaluatie    

N.v.t.  

 

Voorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluitVoorgesteld besluit    

Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Beemster 2014  

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie////ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie    

Op de wettelijk voorgeschreven wijze. 

 

 
 


