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Aan de Agendacommissie,
Wij verzoeken u het onderstaande onderwerp op de agenda te plaatsen:
Onderwerp

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
Korte toelichting

Op initiatief van het ministerie van BZK zijn de verschillende rechtpositieregelingen van
decentrale bestuurders doorgelicht (provincie, gemeenten en waterschappen). Doel van deze
inventarisatie was om te komen tot een adequate, duidelijke en evenwichtige rechtspositie voor
alle decentrale bestuurders. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het rechtspositiebesluit van
de raads- en commissieleden (Koninklijk Besluit) per 1 juli 2014. In dit Rechtspositiebesluit is
een aantal kanbepalingen omgezet in bepalingen die verplicht voor alle gemeenten gelden. Dit
betekent dat de lokale verordening ook moet worden aangepast.
Veel zaken die voorheen lokaal konden worden geregeld, zijn nu opgenomen in de landelijke
rechtspositiebesluiten. Zo hoeft de gemeenteraad bijvoorbeeld niet meer lokaal te regelen dat
de samenloop van de raadsvergoeding met sociale zekerheidsuitkeringen wordt opgevangen.
De voorgestelde verordening is afgeleid van de modelverordening van de VNG. Niet
overgenomen zijn de mogelijkheid om 20% van de vergoeding uit te keren op basis van het
aantal bijgewoonde vergaderingen en de bepaling m.b.t. het gebruik van een gemeentelijke
creditcard. Ten aanzien van de vergoeding computer- en communicatieapparatuur en de hoogte
van de presentiegelden voor de voorzitter van de rekenkamercommissie en de Commissie
Stedelijk Schoon zijn – op basis van de bestaande praktijk – afwijkende bepalingen opgenomen.
Doel van de agendering

Besluitvorming
Voorgestelde wijze van behandelen

Hamerstuk,
want: de verordening is niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van de vorige verordening,
voorbespreking kan plaatsvinden in het presidium.
Voorkeursdatum:

Raad

donderdag 25 juni 2015

Bijzonderheden:
Voorgesteld wordt om de verordening te agenderen voor het presidium van 16 juni 2015 en
vervolgens te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2015.
Als achtergrondinformatie zijn de volgende stukken toegevoegd

Raadsvoorstel
conceptbesluit
circulaire van BZK d.d. 1 juli 2014
circulaire VNG d.d. 16 juli 2014
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Wij stellen voor om naast de portefeuillehouder(s) en behandelend ambtenaar bij
de bespreking de volgende externe belanghebbenden uit te nodigen
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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