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Gevraagd besluit: 

Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017  

 

Publiekssamenvatting 

De huidige Verordening rechtpositie wethouders 2008 en de Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden 2014 worden geactualiseerd en samengevoegd in een nieuwe verordening die voor zowel de 

wethouders als de raads- en commissieleden gaat gelden. 

 

Inleiding 
Via de VNG is een nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden ontvangen 
(als bijlage toegevoegd). Deze nieuwe modelverordening is nodig als gevolg van wijzigingen in de 
rechtspositiebesluiten voor wethouders en raads- en commissieleden. Ook gaat het om de laatste 
ontwikkelingen in de werkkostenregeling  en de harmonisering en modernisering van de 
huisvestingsvoorzieningen van wethouders. 
Uiteraard zijn er ook een aantal redactionele verbeteringen doorgevoerd. 
De artikelsgewijze toelichting bij de modelverordening is geactualiseerd en in de artikelen van de 
modelverordening zijn betere koppelingen gemaakt met hogere wet- en regelgeving. 
 
Op dit moment bestaat binnen onze gemeente een Verordening rechtpositie wethouders 2008  
en een Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014. 
De nieuwe verordening gaat gelden voor zowel de wethouders als de raads- en commissieleden 
Een lijst met wijzigingen nieuwe verordening ten opzichte van oude verordeningen is toegevoegd. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een duidelijke grondslag voor voorzieningen voor wethouders, raads- en commissieleden ter bevordering van 

transparantie in de uitvoering en verantwoording wordt. 

 

Kader 

Als gevolg van artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 99 en 147 van de 

Gemeentewet, de artikelen 22, eerste lid, 23, eerste lid, 27a, vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, 

en de artikelen 2,  7a, vierde lid, 13, tweede lid, en 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 

dienen een aantal artikelen lokaal uitgewerkt en vastgelegd te worden.  

 

Argumenten 

De gemeente dient haar verordeningen aan te passen naar de geldende wet- en regelgeving. Met dit voorstel 

worden de verordeningen rechtspositie voor de wethouders, raads- en commissieleden geactualiseerd. 

Zie ook de lijst met wijzigingen tussen oude verordeningen en nieuwe verordening, deze is als bijlage 

toegevoegd. 
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Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

Het besluit is niet referendabel omdat verordeningen zijn uitgezonderd in artikel 2, lid k, van de 

Referendumverordening 2012.  

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

De verlaging van de maximale tegemoetkoming computerapparatuur voor raadsleden van € 900 naar € 750 en 
het afschaffen van tegemoetkoming voor de éénmalige aanleg internet € 15 en de maandelijkse vergoeding 
internet € 10 per maand voor raadsleden en wethouders, geeft het volgende positieve resultaat: 

 

€ 22.800,00 internetvergoeding, jaarlijks     

€ 345,00 aansluitkosten, gerekend over de huidige raadsperiode (maart 2014 tot heden) 

€ 2.250,00 

computeraanschaf, gerekend over de huidige raadsperiode (maart 2014 tot 

heden) 

 

Communicatie 
De wethouders en de raads- en commissieleden worden geïnformeerd.   
Een verordening is een algemeen verbindend voorschrift, waardoor deze op de juiste manier bekend gemaakt 
dient te worden. Tevens zal de verordening worden opgenomen in de RAP (de regeling Rechtspositie ambtelijk 
personeel). 

 

Realisatie 

De Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden 2017 wordt op de juiste wijze bekend 

gemaakt zoals hierboven beschreven wordt. 

Met het vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017  

wordt gelijktijdig de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014 en Verordening rechtspositie 

wethouders 2008 ingetrokken.  

 

 

Den Helder, 7 maart 2017. 
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