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Onderwerp
Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en steunfractieleden 2015
Gevraagd besluit
De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en steunfractieleden 2015 vaststellen.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Per 1 juli 2014 is de rechtspositie van raads- en commissieleden, wethouders en burgemeesters gewijzigd. De
AMvB waarin deze wijzigingen zijn opgenomen is op 27 juni gepubliceerd en is op 1 juli 2014 in werking
getreden. Het ministerie van BZK informeert de gemeente per circulaire over alle wijzigingen.
De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden zal als gevolg van deze wijzigingen
moeten worden aangepast.
Met de wijzigingen in de rechtspositiebesluiten per 1 juli 2014 zijn een aantal kan- bepalingen
omgezet in bepalingen die voor alle gemeenten gelden. Dit betekent, afhankelijk van het
onderwerp:
• de gemeenteraad kan niet meer afwijken van de algemene regel (bijv. bij de
raadsvergoeding of de onkostenvergoeding)
• de gemeenteraad hoeft iets niet meer lokaal te regelen (bijv. het opvangen van de
samenloop van de raadsvergoeding met sociale zekerheidsuitkeringen)
• de gemeenteraad niet langer bevoegd is (de uitwerking van de nadere regels voor de
scholing voor de wethouders)
Dergelijke bepalingen zijn daarom geschrapt uit de verordening. De modelverordening van de VNG is
gehanteerd voor Tynaarlo.
Overzicht belangrijkste wijzigingen voor burgemeester, wethouders en raadsleden
• Alle burgemeesters, wethouders en raadsleden ontvangen vanaf 1 juli een vaste onkostenvergoeding
(bij burgemeester heet dit ambtstoelage). Het onderscheid naar grootte van de gemeente vervalt.
Afwijken van deze bedragen is niet mogelijk.
• In alle rechtspositiebesluiten is per 1 juli 2014 een grondslag opgenomen voor het vergoeden van de
contributie van de beroepsverenigingen. Ook kennen de rechtspositiebesluiten nu een grondslag voor
het vergoeden van scholing. Lokaal kunnen hier nadere regels voor gesteld worden.
• Helaas komt het voor dat burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden bedreigd worden.
In de rechtspositiebesluiten is nu de grondslag opgenomen om de kosten die gemeenten in het kader
van het stelsel bewaken en beveiligen moeten maken te vergoeden.
• In alle rechtspositiebesluiten zijn nu dezelfde bepalingen opgenomen voor het vergoeden van kosten en
voorzieningen in verband met ziekte en andere schade door een dienstongeval.
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Sommige wijzigingen zijn alleen voor burgemeesters, wethouders respectievelijk raadsleden.
Wijzigingen alleen voor burgemeesters
• Voor de burgemeesters zijn de regeling voor het verrekenen van de neveninkomsten en de regeling bij
terugroeping aangepast aan de praktijk. De vergoeding van het gebruik van de privé-telefoon komt te
vervallen, omdat de burgemeester anno 2014 altijd een mobieltje van de gemeente verstrekt krijgt.
• Bij de waarnemend burgemeesters is het verschil in rechtspositie als gevolg van de benoemingstermijn
geschrapt. Hiervoor wordt de regeling rechtspositie burgemeesters ook gewijzigd.
Wijzigingen alleen voor wethouders
• De enige wijziging bij de wethouders – naast de aanpassingen die voor alle ambtsdragers gelden – is
de aanpassing van de verrekening plicht aan de praktijk.
Wijzigingen alleen voor raadsleden
•

De bepalingen waarmee negatieve effecten van de samenloop van de raadsvergoeding met sociale
zekerheidsuitkeringen opgevangen kunnen worden, gelden nu voor alle raadsleden en hoeven niet
langer bij verordening geregeld te worden.

•

Ook de tegemoetkoming voor de kosten van een ziektekostenverzekering geldt voor alle raadsleden,
bovendien is de indexatie nu weer goed geregeld.

Financiële consequentie:
De financiële consequentie van de wijzigingen zijn beperkt en worden ten laste gebracht van de desbetreffende
begrotingsposten voor gemeenteraad en college burgemeester en wethouders).
Voor 2015 e.v. zijn de meerkosten verwerkt in de begroting, in relatie tot de uitgaven in het kader van de
‘werkkostenregeling’.
Wij stellen u, op grond van voornoemde wijzigingen, voor de bijgevoegde “Verordening rechtspositie
wethouders, raadsleden en steunfractieleden 2015” vast te stellen.
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