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ONDERWERP 

 
Vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012 
(initiatiefvoorstel FVO). 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De regeling van de rechtspositie van wethouders, raadsleden en leden van gemeentelijke 
commissies vindt op drie of vier niveaus plaats, te weten bij wet, AMvB, ministeriële regeling 
(alleen wethouders) 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, 
raads- en commissieleden moet worden geregeld bij AMvB. Daartoe zijn totstandgekomen het 
Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Enkele 
vergoedingen voor wethouders die gelijk zijn aan die voor rijksambtenaren, maar voor hen 
voorheen in verschillende regelingen waren opgenomen waarnaar in het verleden werd verwezen, 
zijn om pragmatische redenen sinds 1 januari 2004 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, is in de rechtspositiebesluiten overwegend geregeld in 
dwingende bepalingen. Voor secundaire voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een regeling 
tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering of een toelage voor een raadslid 
dat extra werkzaamheden heeft verricht in een vertrouwenscommissie, rekenkamercommissie of 
onderzoekscommissie, geldt dat de gemeente de vrijheid heeft om deze voorzieningen te treffen. 
 
Onderhavige verordening voorziet niet in bepalingen voor de burgemeester. Burgemeesters 
ontlenen hun aanspraken op grond van de ambtelijke status rechtstreeks aan het 
Rechtspositiebesluit Burgemeesters en Regeling rechtspositie Burgemeesters. 
 
Op 19 september 2007 heeft uw raad de huidige Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2007 vastgesteld. Deze verordening is niet meer actueel. In de 
Rechtspositiebesluiten (AmvB’s) voor wethouders en raads- en commissieleden, die de basis 
vormen voor de lokale regelgeving, zijn van Rijkswege wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen 
moeten dan wel kunnen door gemeenten in hun lokale regelgeving worden verwerkt. In 
voorliggende nieuwe verordening is zulks geschied. 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
De huidige verordening is op de volgende onderdelen niet meer correct:  

• De voor de raadsvergoeding, onkostenvergoeding voor raadsleden en presentiegeld voor 
commissieleden genoemde gemeenteklassen komen niet meer overeen met de 
(gewijzigde) indeling in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.  

• Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden maakt het thans mogelijk om bij 
verordening aan raadsleden die extra werkzaamheden hebben verricht in een 



 

 
 
 

vertrouwenscommissie, rekenkamercommissie of onderzoekscommissie een toelage toe te 
kennen. Het fractievoorzittersoverleg wenst deze toelage toe te passen, daarbij gebruik 
makend van de mogelijkheid om hieraan terugwerkende kracht toe te kennen tot en met 1 
januari 2009.  

• Door het beschikbaar komen van andere soorten computers dan desktops en laptops 
(tablets) dienen de artikelen hieromtrent aangepast te worden.  

• In de huidige verordening wordt nog verwezen naar de spaarloonregeling; deze is echter 
inmiddels door het Rijk afgeschaft.  

• De verordening zoals deze thans geldt bepaalt dat raadsleden gebruik kunnen maken van 
de fietsregeling; dit bleek echter vanwege de eisen die de Belastingdienst hieraan stelt 
voor raadsleden toch niet mogelijk te zijn.  

• De reis- en verblijfkostenregeling voor commissieleden is identiek geworden aan die voor 
raadsleden.  

• De extra vergoeding voor het raadslid dat langdurig het voorzitterschap van de raad 
waarneemt is uit de verordening geschrapt, omdat het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden dit reeds dwingend voorschrijft. Regeling in de gemeentelijke verordening 
is dan overbodig.  

• Door een wijziging van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden kan de raad bij 
verordening besluiten ook commissieleden te compenseren in geval van een korting op hun 
werkloosheidsuitkering of uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Dat geschiedt in 
onderhavige verordening.  

• De mogelijkheid dat de gemeenteraad of individuele raadsleden deelnemen aan een 
excursie of reis naar het buitenland is in voorliggende verordening expliciet opgenomen. De 
vorige verordening was hier niet duidelijk over. De model-verordening van de VNG beoogt 
dit wel mogelijk te maken. In de gedragscode bestuurlijke integriteit voor raads- en 
commissieleden is dit al verder uitgewerkt.  

 
Evenals bij de vaststelling van de huidige verordening wordt geadviseerd niet over te gaan tot het 
mogelijk maken van de volgende voorzieningen, waartoe het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden wel de mogelijkheid biedt: 

• Wachtgeld en ouderdomspensioen voor raadsleden bij aftreden. Het kabinet is van plan om 
deze beide mogelijkheden in het Rechtspositiebesluit te schrappen. De modelverordening 
van de VNG bevat hiervoor geen bepalingen, omdat gemeenten hiertoe meestal niet 
overgaan. 

• Voor raadsleden geldelijke voorzieningen treffen bij invaliditeit en overlijden. De 
modelverordening van de VNG bevat hiervoor geen bepalingen, omdat gemeenten hiertoe 
meestal niet overgaan. 

 
Op 1 januari 2013 treedt de zogenaamde ‘vitaliteitsregeling’ in werking. Deze vervangt de 
inmiddels afgeschafte spaarloon- en levensloopregelingen.  
Per 1 januari 2011 is een nieuwe fiscale regeling ingevoerd, de zogenaamde ‘werkkostenregeling’ 
die voortvloeit uit de Fiscale vereenvoudigingswet. Deze werkkostenregeling vervangt het huidige 
systeem van vergoedingen en verstrekkingen. De regeling zal op 1 januari 2014 voor politieke 
ambtsdragers in werking treden.  
Beide regelingen hebben gevolgen voor de rechtspositie van wethouders, raads- en 
commissieleden. De thans ter vaststelling voorliggende rechtspositieverordening zal dan wederom 
wijziging behoeven en aan u worden voorgelegd. 
 
De onderdelen waarop voorliggende concept-verordening afwijkt van de model-verordening van de 
VNG zijn aangegeven en toegelicht op de bijlage. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
De verordening is op bovenstaande punten geactualiseerd en ligt thans voor.  
 
De financiële gevolgen van het toekennen van een toelage aan de leden van de 
vertrouwenscommissie zien er als volgt uit: 
In Weert is in de periode vanaf 1 januari 2009 tot heden tweemaal een vertrouwenscommissie 
ingesteld, eenmaal voor de herbenoeming van de toentertijd zittende burgemeester en eenmaal 
voor de benoeming van een nieuwe, de huidige, burgemeester. Op grond van onderhavige 



 

 
 
 

verordening ontvangen de raadsleden die lid waren van deze vertrouwenscommissies alsnog een 
extra vergoeding voor hun werkzaamheden. In totaal is hiermee een bedrag van circa € 3.000,- 
gemoeid. De kosten zullen ten laste van het rekeningresultaat worden gebracht.  
 
 

COMMUNICATIE 
 
Uw besluiten tot vaststelling van de nieuwe verordening en tot intrekking van de bestaande 
verordening worden ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet op de gebruikelijke wijze bekend 
gemaakt. De nieuwe verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de 
bekendmaking van het besluit. Op grond van artikel 140 van de Gemeentewet ligt de nieuwe 
verordening voor een ieder kosteloos ter inzage. Artikel 98 van de Gemeentewet bepaalt dat 
gemeentelijke verordeningen betreffende geldelijke voorzieningen voor raads- en commissieleden 
aan het college van Gedeputeerde Staten worden gezonden.  
 
 

EVALUATIE 
Niet van toepassing. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 

 Het advies van de raadscommissie Algemene Zaken is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als bespreekstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  VVD en PvdA zijn akkoord met het voorstel. De SP vindt de voorzieningen voor 

raadsleden te ruim (zoals art. 5, art. 7a lid 2 en art. 13) en zal op 12 december 
a.s. een amendement indienen. 

 

 
VOORSTEL INITIATIEFNEMERS 

 
Vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012. 
 
 
Bijbehorend ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Het fractievoorzittersoverleg, 
 
Fractie VVD,              Fractie CDA,          Fractie Weert Lokaal,        Fractie PvdA, 
H. Peters                  T. Meulen              L. Kusters                        F. Kadra 
 
 
Fractie SP,                Fractie D66, 
P. Lempens               M. Stokbroeks    



 

 

Fractievoorzitters-
overleg 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000682 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van het fractievoorzittersoverleg d.d. 3 oktober 2012; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


