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Voorstel tot aanpassing van Verordening raads- en commissieleden met het oog op een hogere
vergoeding voor de externe voorzitters en leden van de commissies voor de bezwaarschriften en de
klachtencommissie.

Aan de Raad.

De gemeente Den Helder heeft drie adviescommissies voor bezwaarschriften. Het betreft de
algemene commissie voor bezwaarschriften, de commissie voor bezwaarschriften gericht tegen
besluiten op basis van de Wet Werk en Bijstand alsmede de commissie voor bezwaarschriften
aangaande de rechtspositie van ambtenaren. Op dit moment bedraagt de vergoeding voor de
adviescommissies voor bezwaarschriften voor de externe voorzitter en leden € 81,67 per vergadering.
Dit op basis van artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Het betreffende
vergoedingsregime is ook van toepassing op de voorzitter en leden van de gemeentelijke
klachtencommissie. Voor de genoemde commissies zijn goed gekwalificeerde en deskundige leden
en voorzitters een absolute voorwaarde, dit in verband met inhoudelijke beoordeling van de dossiers.
Gebleken is dat het steeds moeilijker wordt om voor de genoemde commissies gekwalificeerde en
deskundige mensen te vinden. Als belangrijke oorzaak hieraan ligt ten grondslag dat de vergoedingen
die per vergadering verstrekt worden niet marktconform zijn en ook in negatieve zin afwijken van
vergoedingen die door andere gemeentes aan vergelijkbare commissies worden verstrekt.
Daarnaast wordt de gemeente geconfronteerd met zittende leden van de adviescommissies die
overwegen om hun commissiewerkzaamheden te beëindigen indien de vergoedingen niet aanzienlijk
naar boven worden bijgesteld. Aanpassing van de vergoedingen is derhalve een noodzaak om de
continuïteit van de commissies te waarborgen.

Op basis van artikel 15 onder b van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden kan de raad bij
verordening een hogere vergoeding vaststellen.

De commissies voor de bezwaarschriften en de klachtencommissie vereisen van alle leden een
bijzonder gedegen vakinhoudelijke kennis en ervaring en vragen van hen ook een aanzienlijke inzet
bij de voorbereiding en uitvoering in plaats van alleen een actieve presentie bij de
commissievergadering.

Naar aanleiding van het voorgaande adviseren wij te besluiten om de vergoeding voor de externe
voorzitters en leden van de commissies voor de bezwaarschriften en de klachtencommissie met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 vast te stellen op € 200,- respectievelijk € 175,- per
vergadering. Tevens stellen wij voor om het mandaat aan het college te verstrekken om de vergoeding
per 1 januari van elk jaar te herzien aan de hand van het door het CBS voor de maand september van
het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere
beloningen.

Voor het wijzigen van de betreffende vergoeding dient de Verordening raads- en commissieleden te
worden gewijzigd. Een concept-besluit tot het wijzigen van de Verordening raads- en commissieleden
treft u bijgevoegd aan.

De aan de uitvoering van dit besluit verbonden kosten kunnen ten laste worden gebracht van de
begrotingsposten 6016211001 (WIZ) en 12016299 (BCF).

Den Helder, 14 augustus 2007

Burgemeester en Wethouders van Den Hel

S. HULMAN

H. RAASING
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De Raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van

14 augustus 2007, nr. 764/FB;

gelet op artikel 96 Gemeentewet en artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden;

b e s l u i t :

I. Vast te stellen navolgende verordening tot wijziging van de Verordening raads- en
commissieleden:

Artikel 1

Na lid 2 van artikel 6 wordt dit artikel aangevuld met de leden 3 en 4 die luiden als volgt:

3. De voorzitter van een adviescommissie voor bezwaarschriften ontvangt een onkostenvergoeding
van € 200,00 per vergadering, exclusief reiskosten. De overige leden van een adviescommissie
voor bezwaarschriften ontvangen een onkostenvergoeding van € 175,- per vergadering, exclusief
reiskosten. Met de voorzitter en de leden van een adviescommissie voor bezwaarschriften worden
gelijkgesteld de voorzitter en de leden van de gemeentelijke Klachtencommissie.

4. Het college herziet de onkostenvergoedingen als bedoeld in het vorige lid per 1 januari van elk jaar
op de grondslag van het bepaalde in artikel 2, lid 2 Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Artikel 2

Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de dag na haar vaststelling en werkt terug vanaf 1
januari 2007.

II. De voor het jaar 2007 aan de uitvoering van dit besluit verbonden kosten ten laste te brengen
van de begrotingsposten 6016211001 (WIZ) en 12016299 (BCF) van het begrotingsjaar 2007.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van

, voorzitter

, griffier
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ADVIES over het voorstel tot aanpassing van de Verordening raads- en commissieleden met het oog
op een hogere vergoeding voor de externe voorzitters en leden van de commissies voor de
bezwaarschriften en de klachtencommissie.

Aan de Raad.

In haar vergadering van 3 september 2007 heeft de commissie Bestuur en Middelen het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie adviseert, gehoord wethouder Fritzsche aangaande de benchmarkcijfers van de
vergoedingen uit omliggende en vergelijkbare (inwonertal) gemeenten, unaniem positief over het
voorstel. Op grond hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de
raadsvergadering van 10 september 2007.

Den Helder, 3 september 2007.

commissie Bestuur en Middelen

J.K. Visser , voorzitter.

M. Huisman , commissiegriffier.


