
 

Raadsvergadering d.d. 10 juni 2008 agendapunt 7 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 3 juni 2008 
 
Onderwerp: Vaststellen gewijzigde Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden   
 
Portefeuillehouder: H. Kosmeijer  
Behandelend ambtenaar:  mw. G. Deuntje 
Doorkiesnummer:  0592 - 266 974 
E-mail adres:  g.deuntje-wolters@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit: 1. De gewijzigde verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden met terugwerkende kracht, afhankelijk van datum 
beëdiging van wethouders en raadsleden vaststellen; 

2. de kosten dekken voor de jaren 2006 tot en met 2008 vanuit de 
post onvoorzien incidenteel;  

3. ingaande 2009 bedragen opnemen in de begroting voor de 
tegemoetkoming ziektekosten en kosten van een 
internetabonnement; 

4. de verlaging van de vaste onkostenvergoeding voor wethouders 
met de component telefoonkosten in laten gaan op 1 juli 2008.  

 
Bijlagen: 
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Brief VNG d.d. 29 maart 2007 (ter inzage) 
- Brief VNG d.d. 26 juli 2007 (ter inzage) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 12 september 2006 heeft u de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
vastgesteld. Als gevolg van wijzigingen in de rijksregelgeving (Rechtspositiebesluit wethouders en 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden) moet de verordening worden aangepast. 
 
In zowel het Rechtpositiebesluit raads- en commissieleden als het Rechtspositiebesluit wethouders is 
bepaald dat voor een aantal voorzieningen de raad een verordening dient vast te stellen alvorens de 
aanspraak kan worden genoten. Deze voorzieningen liggen in het algemeen in de secundaire sfeer. 
Daarnaast is het echter van belang dat – alhoewel de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties de maxima voor de hoogte van de onkostenvergoeding, de raadsvergoeding en de 
vergoeding voor commissieleden vaststelt – het aan het lokale bestuur is de feitelijke vergoedingen vast 
te leggen in een verordening. 
 
Tezamen met voor wethouders het Rechtspositiebesluit wethouders en de (ministeriële) Regeling 
rechtspositie wethouders en voor raads- en commissieleden vormt de Verordening rechtspositie 



 

wethouders, raads- en commissieleden een totaalpakket aan arbeidsvoorwaarden voor deze politieke 
ambtsdragers. 
 
Achtergronden van de wijzigingen 
De belangrijkste aanpassingen van de verordening betreffen; 
• Wijzigingen als gevolg van veranderde rijksregelgeving, waaronder wijzigingen van de 

Gemeentewet, de respectievelijke rechtspositiebesluiten en regelgeving met betrekking tot 
belastingen, de zogenaamde paarse krokodil; 

• Verhelderingen/verduidelijkingen van formuleringen; 
• Artikel 7, 20 en 29: verhelderend is dat de te vergoeden cursussen, symposia, congressen en 

seminars een algemeen belang moeten hebben. Partijpolitiek gebonden bijeenkomsten vallen niet 
onder deze regeling; 

• De artikelen over kinderopvang zijn vervallen als gevolg van de gewijzigde regelgeving 
• Artikel 10 en 23; aan de artikelen over de spaarloonregeling is een lid toegevoegd over de 

levensloopregeling en over de uitsluiting van een bijdrage van de gemeente; 
• Artikel 10a en 23a ; toegevoegd zijn de fiscale aanspraken voor de aanschaf van een fiets ; 
• Artikel 13a; dit nieuwe artikel betreft de recent in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden 

opgenomen toevoeging ziektekostenvoorziening voor raadsleden. Hieronder wordt nader ingegaan 
op artikel 13a; 

• Artikel 13b; dit is een nieuwe artikel en betreft de aanspraken voor een raadslid dat tijdelijk ontslag 
neemt wegen zwangerschap/bevalling dan wel langdurige ziekte en voor diens vervanger; 

• Artikel 21; de wethouders wordt voor de kosten van een internetabonnement maandelijks een 
vergoeding toegekend van € 19,95 per maand. 

• Artikel 22; de beschikbaarstelling van een mobiele telefoon is aangepast aan de nieuwe regelgeving 
per 1 januari 2007. In de toelichting is een eventuele verrekening met de component 
onkostenvergoeding verduidelijkt. 

 
Artikel 13a Tegemoetkoming ziektekostenverzekering 
Zoals hierboven vermeld gaan wij nader in op artikel 13a. 
 
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 kunnen raadsleden in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming in de kosten van de ziektekostenverzekering van € 175,00 per jaar. De raad kan op 
grond van artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden besluiten dat deze 
vergoeding wordt vastgesteld. 
 
Het advies is om deze tegemoetkoming van € 175,00 bruto per jaar vast te stellen met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2006. Deze tegemoetkoming is door tussenkomst van de VNG tot stand gekomen op 
verzoek van een groot aantal gemeenten als reactie op de inhouding van de inkomensafhankelijke 
bijdrage van 4,4% waardoor de netto raadsvergoeding vermindert. De tegemoetkoming kan worden 
gezien als een compensatie hiervoor. 
 
Op grond van artikel 11 lid 2 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden wordt het bedrag 
van de tegemoetkoming naar evenredigheid gewijzigd, indien de nominale eindejaarsuitkering van het 
personeel werkzaam bij het rijk wijzigingen ondergaat.  
 
Internetvergoeding 
Wij willen ook nog ingaan op het fenomeen internetvergoeding. Bij ons komen verzoeken binnen voor 
een vergoeding van de internetaansluiting. De gemeente Tynaarlo heeft deze mogelijkheid niet in de 
verordening opgenomen. De reden hiervan is dat aan raadsleden en steunfractieleden een jaarlijkse 
vergoeding van € 275,00 netto wordt verstrekt, conform de Regeling Faciliteiten voor Bestuurders 2006. 
Hierin zijn de kosten voor een internetaansluiting verwerkt. 



 

Hiermee is nog geen regeling getroffen voor de wethouders. Middels de aanpassing van artikel 21 
hebben de wethouders recht op een vergoeding van maximaal € 19,95 per maand voor de kosten van 
een internetabonnement. 
 
Mobiele telefoon wethouders 
In de vaste onkostenvergoeding voor wethouders is een component telefoonkosten opgenomen. Voor 
deeltijdwethouders is dit 12% en voor voltijdwethouders is dit 9% van de bruto-onkostenvergoeding. 
Omdat de wethouders van de gemeente Tynaarlo ook al een mobiele telefoon ter beschikking is gesteld 
is er sprake van een dubbele vergoeding, hierdoor kan de component telefoonkosten in de 
onkostenvergoeding worden verminderd. Volgens het College van Arbeidszaken is het redelijk om de 
korting niet toe te passen over € 25 euro en het meerdere wel te korten. Dit heeft te maken met het feit 
dat een burgemeester ook een vergoeding krijgt van bruto € 25 voor gesprekskosten gemaakt met de 
privé-telefoon. 

Financiële consequenties 

Invoering van artikel 13a brengt kosten met zich mee. De kosten bedragen voor 2006 € 3.186, voor 2007 
€ 4.492, voor 2008 bedragen de kosten € 4.560. Vanaf 2009 bedragen de kosten € 4.651. Om aan te 
sluiten bij de landelijke regeling stellen wij voor om deze regeling te volgen. Voor 2006, 2007 en 2008 
worden deze kosten gedekt uit de post onvoorzien incidenteel. In de begroting van 2009 e.v. zal hiervoor 
een bedrag worden opgenomen in de begroting. 
 
Binnen het artikel 13b is de mogelijkheid opgenomen om tijdelijk ontslag te verlenen aan een raadslid 
wegens zwangerschap of ziekte. Als dit zich voordoet voor een periode van 16 weken zijn de meerkosten 
ongeveer € 4.400,00. Gelet op het incidentele karakter van deze mogelijkheid wordt er bij toepassing  
hiervan separaat besloten. 
 
De aanpassing van artikel 21 brengt extra kosten met zich mee van € 719,00. Voor 2006 tot en met 2008 
worden deze kosten gedekt uit de post onvoorzien incidenteel. Vanaf 2009 zal hiervoor een bedrag 
worden opgenomen in de begroting. 

Gevraagd besluit 

1. De gewijzigde verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden met 
terugwerkende kracht, afhankelijk van datum beëdiging van wethouders en raadsleden vaststellen; 

2. de kosten dekken voor de jaren 2006 tot en met 2008 vanuit de post onvoorzien incidenteel;  
3. ingaande 2009 bedragen opnemen in de begroting voor de tegemoetkoming ziektekosten en 

kosten van een internetabonnement; 
4. de verlaging van de vaste onkostenvergoeding voor wethouders met de component telefoonkosten 

in laten gaan op 1 juli 2008. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
H. Kosmeijer, loco-burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


