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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1231006 
Bijlage(n) 1 
Onderwerp Verordening tot eerste wijziging van de Verordening 

rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
Beemster 2014 

 
Middenbeemster, 30 september 2015 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

Op 16 december 2014 is de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden Beemster 2014 vastgesteld. In Hoofdstuk II van deze verordening is een 

bepaling opgenomen betreffende de vergoeding voor het bijwonen van commissie-

vergaderingen. Deze vergoeding is beperkt tot de plaatsvervangend leden van de 

raadscommissie en strekt zich – anders dan de omschrijving van de term “commissie” in 

artikel 1 van de verordening doet vermoeden – niet tevens uit tot leden van andere 

(advies)commissies. 

 

Op 29 september 2015 is de Verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 

2015 vastgesteld. In artikel 6 van deze verordening is opgenomen dat de leden van deze 

adviescommissie/-raad presentiegeld voor het bijwonen van de vergaderingen krijgen. De 

basis voor dit presentiegeld is gelegen in (artikel 14 van) het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden en wordt normaal gesproken uitgewerkt in de Verordening rechtspositie. 

Zoals hierboven vermeld doet de huidige Verordening rechtspositie dat niet, waardoor 

aanpassing van deze verordening nodig is. 

 

In artikel 3 van de Verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 2015 is 

bepaald dat de adviesraad bestaat uit 4 leden en een voorzitter. De letterlijke tekst van het 

Rechtspositiebesluit volgend: “aan een lid van de commissie wordt een vergoeding 

toegekend…”, heeft dit tot gevolg dat de voorzitter geen recht heeft op presentiegeld. Dit is 

niet wenselijk. 

 

Op 1 juli 2014 is het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale 

politieke ambtsdragers in werking getreden. Dit besluit heeft o.a. artikel 14 van het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden gewijzigd. Daar waar tot 1 juli 2014 in de 

tekst van artikel 14 vermeld stond dat het presentiegeld voor commissieleden maximaal het 

in tabel IV genoemde bedrag bedroeg, bepaalt artikel 14 sinds 1 juli 2014 het volgende: 

“Aan een lid van een commissie wordt een vergoeding voor het bijwonen van de 

vergaderingen van de commissie toegekend ter hoogte van het bedrag per vergadering, 

genoemd in tabel IV bij dit besluit.” 

De toelichting bij deze wijziging luidt als volgt: 

“Voor de provincies en gemeenten geldt al sinds jaar en dag dat commissieleden die geen lid 
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zijn van de volksvertegenwoordiging, een vergoeding kan worden toegekend tot een bepaald 

maximumbedrag voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie. Gelet op het 

eerder genoemde doel om de vergoedingen zo veel mogelijk vast te stellen op een vast 

bedrag, is nu dit maximumbedrag vastgesteld als een vast bedrag.” 

Deze wijziging heeft tot gevolg dat het gestelde in artikel 3, tweede lid van de Verordening 

rechtspositie niet langer mogelijk is. 

 

Oplossingsrichting 

1. Om te bewerkstelligen dat de leden van de adviesraad zoals bedoeld in de Verordening 

cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 2015, recht hebben op presentiegeld (ter 

hoogte van het bedrag, genoemd in tabel IV, gemeenteklasse 1 van het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden), wordt artikel 3, eerste lid gewijzigd. 

2. Om te bewerkstelligen dat ook de voorzitter recht heeft op presentiegeld, wordt 

voorgesteld de presentiegeldregeling voor de leden van overeenkomstige toepassing te 

verklaren op de voorzitter. 

3. Om te bewerkstelligen dat de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden Beemster 2014 weer in overeenstemming is met het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden wordt artikel 3, tweede lid geschrapt.  

 

Meetbare doelstelling 

Zie onder Oplossingsrichting 

 

Financiële consequenties 

1. Volgens de Verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein Beemster 2015 komt de 

adviesraad 4 keer per jaar in vergadering bijeen. Bij een ledental van 4 en een 

presentiegeld dat – voor 2015 (NB wordt jaarlijks landelijk geïndexeerd) – is bepaald op 

€ 56,59, komt het bedrag dat betaald moet worden voor presentiegeld momenteel uit op 

€ 905,44. 

2. Het toekennen van presentiegeld aan de voorzitter komt – ook nu weer met de in 2015 

geldende bedragen – neer op 4 keer € 56,59 = € 226,36. 

3. Feitelijk heeft het schrappen van artikel 3, tweede lid geen consequenties omdat er in 

Beemster geen commissies zijn waarop dit lid van toepassing is. 

 

Monitoring evaluatie 

N.v.t. 

 

Voorgesteld besluit 

De verordening tot eerste wijziging van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden Beemster 2014 vaststellen. 

 

Communicatie/Participatie 

Dit besluit zal worden gepubliceerd in het gemeenteblad. 

  


