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Voorstel/alternatieven
Voorstel tot vaststelling van de Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Noord-Beveland 2019.

1. Samenvatting
Uw raad wordt voorgesteld een besluit te nemen tot vaststelling van de ‘Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Noord-Beveland 2019’.
2. Inleiding
Op 6 november 2018 werd in Staatsblad 2018, 386 het Besluit rechtspositie decentrale politieke
ambtsdragers gepubliceerd. Dit besluit is de opvolger van de tot 1 januari 2019 bestaande afzonderlijke
rechtspositiebesluiten voor provinciale en gemeentelijke politieke ambtsdragers en de aanspraken die de
ambtsdragers in de waterschappen ontleenden aan het Waterschapsbesluit. In aansluiting daarop werd op
23 november jl. de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers gepubliceerd in Staatscourant
2018, 66006, waarin een aantal aanspraken zijn geconcretiseerd. Het Besluit en de Regeling zijn opvolgers
van de voormalige rechtspositiebesluiten en regelingen voor de diverse politieke ambtsdragers bij de
provincies, gemeenten en waterschappen.
In 2004 heeft de Commissie Dijkstal (officieel de Adviescommissie beloning en rechtspositie ambtelijke en
politieke topstructuur) haar eerste advies ‘Over dienen en verdienen’ uitgebracht. In dat advies deed de
commissie op verzoek van het toenmalig kabinet voorstellen met betrekking tot de rechtspositie van politieke
ambtsdragers. Een van de adviespunten van de commissie was het uniformeren van de
rechtspositieregelingen van politieke ambtsdragers.
Sinds 2010 zijn de vergoedingen en andere regels in de vijf afzonderlijke regelingen geleidelijk aan op elkaar
afgestemd. Daarbij was onder andere de vraag leidend of een verschil noodzakelijk is, zowel tussen
overeenkomstige ambtsdragers in de verschillende bestuurslagen als ook binnen één bestuurslaag. Zo zijn
de verschillende hoogten van onkostenvergoedingen van raadsleden in gemeenten van verschillende
klassen ongedaan gemaakt, maar zijn deze ook geharmoniseerd met de onkostenvergoeding van
statenleden en leden van het algemeen bestuur van een waterschap. Gebleven is dat de bedragen hun

autonome ontwikkelingen ontlenen aan de arbeidsvoorwaardenontwikkeling van de ambtenaren in de sector
Rijk dan wel het indexcijfer CAO-lonen of de consumentenprijsindex behouden.
Door de harmonisering zijn nu de ‘arbeidsvoorwaarden’ van en voor politieke ambtsdragers van gemeenten,
provincies en waterschappen opgenomen in één integraal besluit waarbij de rechtspositie per bestuurslaag
is opgenomen in een hoofdstuk voor de provincies, een hoofdstuk voor de gemeenten en een hoofdstuk
voor de waterschappen. Binnen ieder hoofdstuk zijn voor de respectievelijke bestuurders ‘afdelingen’ met de
voor hen geldende aanspraken.
Het ‘Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers’ en de ‘Regeling rechtspositie decentrale
politieke ambtsdragers’ zijn het resultaat van de derde tranche van de harmonisatie van de vergoedingen
voor politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen. Zeven afzonderlijke regelingen
zijn samengevoegd in twee regelingen.
De twee regelingen zijn voor uw raad raadpleegbaar op www.wetten.overheid.nl
3. Lokale regelruimte
Omdat met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit veel arbeidsvoorwaarden dwingendrechtelijk worden
geregeld, kan uw raad op lokaal niveau nog maar een beperkt aantal zaken rechtspositioneel regelen en/of
nader invullen.
Voor raadsleden
 de regeling waarbij bij verordening kan worden bepaald dat ten hoogste 20% van de raadsvergoeding
kan worden berekend naar het aantal bijgewoonde vergaderingen. (niet opgenomen in Verordening)
 de vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente. (wel opgenomen in
Verordening)
 toekenning van een aanvullende toelage voor raadsleden en leden van een onderzoekscommissie
en/of bijzondere commissie. (niet opgenomen in Verordening)
 vergoeding van kosten voor raadsleden uit de inwonersklasse 7, 8 en 9 in het kader van
loopbaanoriëntatie. (n.v.t.; Noord-Beveland is inwonersklasse 2)
 een vergoeding voor voorzieningen in het kader van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.
(niet opgenomen in Verordening)
 de mogelijkheid om nadere regels te stellen voor scholing. (wel opgenomen in Verordening)
Voor commissieleden
 hogere vergoeding voor commissieleden waarbij sprake is van bijzondere beroepsmatige deskundigheid
of een zwaardere taak. (n.v.t. in Noord-Beveland)
 vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente. ((n.v.t.)
De bekende commissies in Noord-Beveland, zoals de commissie m.b.t. de Rondom-plannen van de kernen,
alsmede de werkgroep openbaar vervoer, werkgroep klimaat etc. zijn geen ingestelde commissies op grond
van artikel 82, 83 en 84 van de Gemeentewet. Derhalve zijn deze commissies/werkgroepen niet zoals
bedoeld in deze Verordening en vallen niet onder de rechtspositie van deze Verordening.
Wel is dwingendrechtelijk geregeld de toelage voor de vertrouwenscommissie en de rekenkamerfunctie voor
de duur van de activiteiten. (zie Verordening)

4. Modelverordening
Dit raadsvoorstel bevat als bijlage de ledenbrief van de VNG inclusief de modelverordening van de VNG.
In deze modelverordening zijn alle mogelijkheden van lokaal maatwerk opgenomen inclusief suggesties voor
mogelijke invulling. Dit betekent dat uw raad zelf besluit of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die
in de verordening staan. Maakt uw raad geen gebruik van een mogelijke vorm van lokaal maatwerk, dan
wordt het artikel uit de modelverordening niet overgenomen. De lokale verordening bevat in dat geval geen
vijftien artikelen maar minder. Voor gemeenten tot en met 100.000 inwoners is het niet toegestaan artikel 6
uit de modelverordening over te nemen.

Het voorliggende raadsvoorstel- en besluit is in het kader van samenwerking en harmonisatie binnen
de Bevelandse gemeenten door de griffiers en een adviseur van de afdeling P&O van GR
Samenwerking De Bevelanden voorbereid. Dit heeft ertoe geleid dat er een geharmoniseerde
verordening rechtspositie raads- en commissieleden aan de gemeenteraden van de Bevelandse
gemeenten kan worden aangeboden.
5. Financiën
De versobering van de computerregeling (vervallen van een internetvergoeding) levert een besparing op van
€ 18.720,- per raadsperiode (€ 4.680,- per jaar). Gelet op het overgangsrecht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gaat de besparing pas in vanaf maart 2022 (nieuwe raadsperiode
2022-2026).
6. Communicatie
Het accent van dit besluit ligt op de interne bestuurlijke organisatie. Communicatie van het besluit kan
daarom achterwege blijven behoudens de gebruikelijke bekendmaking.
Bij dit raadsvoorstel mee te zenden stukken
 Het raadsbesluit.
 De ledenbrief van de VNG inclusief de modelverordening van de VNG
 Circulaire ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 februari 2019 betreffende
overgangsrecht ICT

Ter inzage te leggen stukken
Geen.
Behandeld in de informatieve raadsvergadering:
d.d.

