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Onderwerp: Vaststellen verordening rechtspositie wethouders 2008 

Samenvatting: 
De nu bestaande Verordening kostenvergoedingen wethouders is niet langer actueel. Voorgesteld wordt deze te 
actualiseren naar de model-verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vast te laten 
stellen door de raad onder gelijktijdige intrekking van de Verordening kostenvergoedingen wethouders. 

Concept besluit: 
Aan de raad ter vaststelling voorleggen de Verordening rechtspositie wethouders 2008 onder intrekking van de 
Verordening kostenvergoedingen wethouders; een en ander middels bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit. 

Presidium verzoeken het voorstel door te geleiden naar de: 

Commissie B. en M. 
Raad 26 mei 2008 

ter advisering 

Opmerkingen van collegeleden & gemeentesecretaris: 

Burgemeester 

S. Hulman 

Wethouder 

C.J.M. Hienkens 

Wethouder 

J. Boskeljon 

Wetopuder 

LR.fe.k Smit 

AKKOORD JOV 

BESPREKEN 

KENNISGEVING 

Parafenbesluit B&W d.d. 

Vergadering B&W d.d.: 

Beslissing: 

Opgenomen in lijst akkoordstukken d.d.: 

v'v 
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1. Toelichting op het besluit 
De regeling van de rechtspositie van wethouders vindt op vier niveaus plaats, te weten bij wet, AMvB, 

ministeriële regeling en gemeentelijke verordening. Wettelijk is voor wethouders in de Algemene pensioenwet 

politieke ambtsdragers (Appa) de uitkering na aftreden en het pensioen geregeld. In de Gemeentewet is 

aangegeven dat de nadere invulling van de rechtspositie van wethouders moet worden geregeld bij AMvB. 

Daartoe is tot stand gekomen het Rechtspositiebesluit wethouders. Enkele vergoedingen voor wethouders zijn 

opgenomen in een ministeriële regeling, de Regeling rechtspositie wethouders. In deze wetten en nadere 

regelgeving zijn alle voor de rechtspositie van belang zijnde onderwerpen geregeld. Een aantal voorzieningen, 

zoals de hoogte van de bezoldiging en de verschillende onkostenvergoedingen, zijn in beide 

rechtspositiebesluiten overwegend geregeld in dwingende bepalingen. 

Verordening. 

In de verordening zijn bepalingen opgenomen inzake de rechtspositie van wethouders. De grondslag hiervoor is 

te vinden in de Gemeentewet en genoemde rechtspositiebesluiten. Buiten hetgeen hun bij of krachtens de wet 

is toegekend genieten de wethouders als zodanig geen inkomsten, in welke vorm dan ook, ten laste van de 

gemeente (artikel 44 van de Gemeentewet). 

De verordening bevat bepalingen inzake: 

een vaste algemene onkostenvergoeding voor wethouders (artikel 2); 

reis- en verblijfkosten van wethouders, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen woon-werkverkeer en 

zakelijke reizen (artikelen 3 t/m 7); 

reis- en pensionkosten en verhuiskosten van de bij benoeming verhuisplichtige wethouder (artikel 12) 

beschikbaarstelling van computer- en communicatieapparatuur (artikelen 9 en 10) en faciliteiten in de vorm 

van deelname aan cursussen, congressen e.d. (artikel 8); 

een aantal secundaire voorzieningen zoals de spaarloonregeling of levensloopregeling (artikel 11) 

de procedure van declareren (artikelen 13 t/m 16). 

Een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de nu geldende verordening kostenvergoedingen wethouders 
is als bijlage toegevoegd. 

2. Gevolgen 

Financieel 
De mutaties in de verordening hebben geen financiële consequenties. 

Juridisch 
De verordening kostenvergoeding wethouders wordt juridisch geactualiseerd naar de thans geldende wet- en 
regelgeving. In de nieuwe verordering ligt ook de juridische basis voor het verstrekken van computer- en 
communicatie apparatuur. De thans geldende verordening kostenvergoedingen wethouders komt na vaststelling 
van de verordening rechtspositie wethouders 2008 te vervallen. 

Personeel en ondernemingsraad 
N.v.t. 

EU 
N.v.t. 

ICT 
Na vaststelling van de verordening rechtspositie wethouders 2008 dient deze opgenomen te worden in RAP. In 
de nieuwe verordening zijn regels gesteld omtrent het verstrekken en gebruik van computer- en 
communicatieapparatuur. Hiervoor dient tevens een bruikleenovereenkomst te worden vastgesteld door het 
college welke separaat ter vaststelling zal worden aangeboden. De afdeling Informatie en Technologie is van de 
regelgeving en de concept bruikleenovereenkomst op de hoogte. 
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Communicatief 

Extern: 
Hoe wordt de burger geïnformeerd? 

Persbericht: 
Nee 

Intern: 
Raad wordt geïnformeerd door middel van: 
- concept raadsvoorstel en -besluit 

Personeel wordt geïnformeerd door middel van: 
- n.v.t. 

3. Verdere procedure 
Na standpuntbepaling door het college dient de verordening rechtspositie wethouders 2008 aan de raad ter 
vaststelling te worden voorgelegd. Na vaststelling dienen betrokkenen in kennis te worden gesteld van de 
nieuwe verordening en dient de verordening te worden opgenomen in RAP. 

4. Relatie met Strategische Visie 
Geen. 

5. Wijze van totstandkoming 
Na opdracht actualiseren van de reeds bestaande verordeningen. 

6. Bijlagen 
• Verordening kostenvergoedingen wethouders laatstelijk gewijzigd 12 juli 2006 
• Concept-verordening rechtspositie wethouders 2008 met algemene en artikelsgewijze toelichting 
• Overdruk uit het handboek loonheffingen 2007 
• Overzicht bedragen regeling rechtspositie wethouders peildatum 1 januari 2008 
• Overzicht verschillen "Oud" en "Nieuw" 
• Concept-raadsvoorstel en -besluit 
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