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Registratienummer: 

 

RVO19.0026 Portefeuillehouder: Presidium 

Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  BZK circulaire introductie rechtspositie 

decentrale politieke ambtsdragers (AI18.10591)  Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers (ID19.00374)  Rechtspositieregeling decentrale politieke 

ambtsdragers (ID19.00375)  Regeling rechtspositie burgemeester en 

wethouders gemeente Den Helder 2019 

(ID19.01125)  Verordening rechtspositie wethouders, raads- 

en commissieleden Den Helder 2017 

(RB17.0015) 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

mr. drs. M. Huisman 

(0223) 67 8101 

m.e.huisman@denhelder.nl 

Onderwerp:  Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 

 

 

Gevraagd besluit: 
1. de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2019 vast te stellen; 
2. de griffier mandaat te verlenen tot het beslissen op een aanvraag als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van 

de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2019.  

 

Publiekssamenvatting 

Per 1 januari 2019 is het integrale rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in werking 

getreden. Alle voormalige, voor de verschillende politieke ambten van de decentrale bestuursorganen, geldende 

rechtspositiebesluiten zijn gebundeld in één rechtspositiebesluit. Er is nu één pakket aan arbeidsvoorwaarden 

dat voor de verschillende groepen ambtsdragers eenvormig, transparant, uitlegbaar en zo eenvoudig mogelijk in 

de uitvoering is. De gevolgen hiervan zijn vertaald naar een nieuwe Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden 2019.  

 

Inleiding 
Vanaf 1 januari 2019 heeft de wetgever de arbeidsvoorwaarden van alle decentrale politieke ambtsdragers 
ondergebracht in één rechtspositiebesluit en nader uitgewerkt in één rechtspositieregeling. Het doel was te 
komen tot arbeidsvoorwaarden die zoveel mogelijk gelijk zijn, beter passen bij de bestuurlijke 
verantwoordelijkheden en eenvoudiger zijn in uitleg en uitvoering. Voor de gemeente heeft dit gevolgen voor de 
burgemeester, de wethouders, raadsleden en commissieleden. Hierdoor dient de Verordening rechtspositie 
wethouders, raads- en commissieleden gemeente Den Helder 2017 vervangen te worden door enerzijds een 
regeling rechtspositie burgemeester en wethouders en anderzijds een verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden. Dit voorstel betreft de verordening voor raads- en commissieleden. Het college van 
burgemeester en wethouders stelt de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Den 
Helder 2019 afzonderlijk vast. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft aan dat het bestuurlijk wenselijk is zoveel 
mogelijk verplichtend vast te stellen wat de voorwaarden zijn voor toekenning van de vergoedingen, 
tegemoetkomingen of rechtspositionele voorzieningen aan de individuele decentrale politieke ambtsdragers. 
Het doel daarvan is om te voorkomen dat de voorzieningen of de toekenning ervan onderwerp worden van 
onderhandelingen of politieke discussie. Hierdoor ontstaat zekerheid voor betrokkenen over de vergoeding. 

 

Kader 
De Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Rechtspositieregeling 
decentrale politieke ambtsdragers. In het Rechtspositiebesluit en de Rechtspositieregeling is bepaald op welke 
wijze de nieuwe arbeidsvoorwaarden dienen of kunnen worden uitgewerkt.  
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Argumenten 
Het nieuwe rechtspositiebesluit is meer verplichtend opgesteld. Hierdoor is het aantal onderwerpen dat lokaal 
geregeld kan worden beperkt. De VNG heeft hiertoe een nieuwe modelregeling voor de rechtspositie van 
burgemeester en wethouders gepubliceerd. Dit model is de basis voor de nieuwe regeling. Bij het opstellen van 
de nieuwe regeling is de huidige Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente 
Den Helder 2017 leidend geweest. 
 
De belangrijkste wijzingen worden hieronder toegelicht.  
Reis- en verblijfkosten 
Voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten buiten de gemeente is in het model om dezelfde reden van 
uniformiteit door de VNG aansluiting gezocht bij regeling voor wethouders (art. 3.6 Rechtspositieregeling). De 
kosten voor het gebruik van openbaar vervoer worden vergoed. Bij het gebruik van de eigen auto wordt het 
maximumbedrag, dat per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt, € 0,19 vergoed. 
 
Niet-partijpolitieke scholing 
Voor niet-partijpolitieke scholing wordt, in tegenstelling tot de huidige verordening, nu wel de mogelijkheid om 
een maximale vergoeding vast te stellen overgenomen. Dit bedrag wordt gesteld op € 400,-. Voorts is in de 
huidige verordening bepaald dat de fractievoorzitters beslissen op de aanvraag. In het model en bijgevoegd 
voorstel is dit de raad. Voorgesteld wordt voor het beoordelen en/of fiatteren van aanvragen voor niet-
partijpolitieke scholing mandaat te verlenen aan de griffier. 
 
Hogere vergoeding commissieleden 
In de huidige verordening is de bepaling voor een hogere vergoeding voor commissieleden waarbij sprake is 
van bijzondere beroepsmatige deskundigheid of een zwaardere taak niet overgenomen uit het model. Deze is 
wel als kan-bepaling opgenomen, wat betekent dat in voorkomend geval alsnog een raadsbesluit over de 
hoogte genomen moet worden. Wederom een kan-bepaling opnemen voegt niets toe. Een andere reden om de 
bepaling niet over te nemen is, dat juist in deze gevallen het primaat bij de gekozen volksvertegenwoordigers 
ligt. 
 
Declaraties 
Voor zowel het indienen als het verwerken van declaraties is de termijn gesteld op twee maanden. Dit komt 
overeen met de huidige verordening. 
 
ICT-bepalingen 
De ICT-bepalingen zijn aangepast aan het huidige fiscale regime. Informatie- en communicatievoorzieningen 
worden voor de duur van het ambt door de gemeente ter beschikking gesteld. De daarbij behorende 
abonnementen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het ambt zijn hierbij inbegrepen. 
De gemeenteraad werkt met software die als een online dienst wordt aangeboden. Een raads- of commissielid 
heeft alleen een apparaat met browser nodig om via het internet gebruik te kunnen maken van deze online 
werkomgeving. De voorkeur gaat uit naar een iPad, omdat deze werkt met de beschikbare app. Voorgesteld 
wordt de levering, uitrol en helpdeskondersteuning van deze iPads uit te besteden aan een lokale leverancier. 
De inschatting van de kosten zijn opgenomen bij de financiële consequenties. 
 
Overeenkomstig de huidige verordening zijn de volgende bepalingen uit het VNG-model niet overgenomen:  De mogelijkheid de vergoeding werkzaamheden voor ten hoogste 20% van de raadsvergoeding berekenen 

naar het aantal bijgewoonde vergaderingen.  De mogelijkheid een toelage vast te stellen voor leden van een onderzoeks- en bijzondere commissie. Dit 
kan bij het instellen van zo’n commissie worden bepaald.  Een vergoeding voor voorzieningen in het kader van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. 

 
Onderstaande onderwerpen zijn verplichtend vastgesteld in het nieuwe rechtspositiebesluit en daarom niet 
opgenomen in de verordening.  De toelage voor fractievoorzitters bestaat uit een vast en een variabel deel. De opbouw van deze toelage 

wordt gewijzigd. Het vaste deel bedraagt bruto € 70,- per maand. Dit bedrag wordt aangevuld met bruto  
€ 10,- voor elk lid dat de fractie buiten de fractievoorzitter telt. De toelage wordt gemaximeerd op bruto  
€ 150,- per maand.  Wethouders en raadsleden hadden tot 2019 geen recht op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. In het 
nieuwe besluit is bepaald dat het college ten laste van de gemeente een voorziening treft voor 
bedrijfsgeneeskundige zorg voor de raadsleden, de wethouders en de burgemeester. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Op grond van artikel 2 onder k van de Referendumverordening zijn verordeningen uitgesloten voor het houden 

van een referendum.  

De onderdelen ‘draagvlak’ (voorstel betreft de uitvoering van arbeidsvoorwaarden) en ‘duurzaamheid’ zijn niet 
op dit voorstel van toepassing.  
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Financiële consequenties 

Na het vaststellen van Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 komt het totaal van de 

meerkosten op ongeveer 60.000 euro. Deze kosten zijn hieronder nader gespecificeerd in structurele en 

incidentele kosten.  

 

Structureel: 

- Reiskosten raads- en commissieleden € 6.200 

Bij 81 personen, gemiddeld 5 km enkele reis en 40 vergaderingen per jaar: 

81 x 5 x 2 x 40 x 0,19 

Reiskosten gemaakt voor de uitoefening van de functie zijn niet in te schatten. 

- Toelage fractievoorzitters € 9.100 

Verwachte meerkosten bij 12 fracties en 19 leden 

- Bedrijfsgeneeskundige zorg nnb 

 

Incidenteel: 

- ICT-voorzieningen € 42.000 

Bij 81 personen, iPad met beschermhoes en ondersteuning door leverancier 
 
Dekking: 
De verwachting is dat de reiskosten, toelagen fractievoorzitters en kosten bedrijfskundige zorg kunnen worden 
opgevangen binnen het raadsbudget.  
Voor de ICT-voorzieningen wordt voorgesteld dit mee te nemen in de Kadernota 2019 en hiervoor in eerste 
instantie een investering van € 30.000 op te nemen; de verwachting is dat niet iedereen van de ICT-voorziening 
gebruik zal maken.  

 

Communicatie 
De nieuwe regeling wordt bekendgemaakt op overheid.nl en in het stadsnieuws. De betrokken raadsleden zijn 
inmiddels geïnformeerd over de wijziging van de toelage fractievoorzitter.  

 

Realisatie 
Procesmatig dienen declaratieformulieren aangepast dan wel ontwikkeld te worden in het personeelssysteem 
voor raadsleden die voor opting-in (de arbeidsverhouding wordt voor de loonheffingen als een fictieve 
dienstbetrekking aangemerkt) hebben gekozen en in het financieel systeem voor commissieleden en 
raadsleden die niet voor opting-in hebben gekozen. Dit brengt eenmalige kosten met zich mee voor inzet 
functioneel beheerders van deze systemen. 
De iPad van Apple is de standaard ICT-oplossing binnen de gemeente Den Helder voor mobiel werken met het 
gebruik van een tablet pc. De iPad ondersteunt de volledige functionaliteit van het raadsinformatiesysteem 
“https://gemeenteraad.denhelder.nl“ tijdens het mobiel en draadloos via Wi-Fi werken met de speciaal daarvoor 
ontwikkelde app. van GemeenteOplossingen. Ter ondersteuning aan de raads- en commissieleden in het 
werken met het raadsinformatiesysteem biedt de gemeente Den Helder de gelegenheid om tijdens de 
uitoefening van het raads- of commissielidmaatschap een iPad van de gemeente Den Helder in bruikleen te 
gebruiken. ICT-voorzieningen worden op aanvraag en met een bruikleenovereenkomst door een te selecteren 
lokale leverancier ten laste van de gemeente verstrekt. 
 
De toelage voor fractievoorzitters is in januari 2019 aangepast. De betrokken fractievoorzitters zijn hierover 
inmiddels geïnformeerd. 
 
De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 treedt in werking op de dag na bekendmaking en 
werkt terug tot en met 1 januari 2019.  

 

 

Den Helder, 18 maart 2019 

 

Het presidium van de gemeente Den Helder, 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

raadsgriffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


