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Samenvatting

Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden. Deze nieuwe modelverordening is nodig als gevolg van grote wijzigingen in de
rechtspositiebesluiten voor wethouders en raads- en commissieleden per 1 juli 2014. Deze
verordening vervangt de eerdere model- en voorbeeldverordeningen.
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Geacht college en gemeenteraad,
Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden. Deze verordening vervangt de eerdere model- en voorbeeldverordeningen. Deze
nieuwe modelverordening is nodig als gevolg van grote wijzigingen in de rechtspositiebesluiten
voor wethouders en raads- en commissieleden per 1 juli 2014. Over deze wijzigingen bent u ook
door het ministerie van BZK per circulaire geïnformeerd (circulaire van 27 juni 2014).
Als uw huidige verordening op punten in strijd is met de rechtspositiebesluiten dan gaat de hogere
regelgeving voor. Als u in uw verordening bijvoorbeeld de raadsvergoeding op een lager bedrag
heeft vastgesteld dan het huidige maximum voor uw grootteklasse, dan moet u vanaf 1 juli het
hogere bedrag (het huidige maximum) gaan uitbetalen.
Belangrijkste wijzigingen
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:
x

de gemeenteraad kan niet meer afwijken van de algemene regel (bijv. bij de
raadsvergoeding of de onkostenvergoeding)

x

de gemeenteraad hoeft iets niet meer lokaal te regelen (bijv. het opvangen van de
samenloop van de raadsvergoeding met sociale zakerheidsuitkeringen)

x

de gemeenteraad niet langer bevoegd is (de uitwerking van de nadere regels voor de
scholing voor de wethouders)

Dergelijke bepalingen zijn daarom dus geschrapt uit de modelverordening.

De modelverordening is zo opgesteld (zie artikelen 8, 16 en hoofdstuk V) dat alle gemeenten,
ongeacht of ze al over zijn op de werkkostenregeling, de verordening kunnen gebruiken. De
gemeenten die nog niet over zijn op de werkkostenregeling en die per 1 januari 2015 dus verplicht
daarop overgaan, kunnen de verordening nu vaststellen en hoeven de verordening daardoor per 1
januari 2015 niet opnieuw vast te stellen.
Implementatiehandleiding
De modelverordening kent een aantal bepalingen die als ‘facultatief’ zijn aangemerkt (deze zijn te
herkennen aan de cursieve tekst). Facultatief zoals aangeduid in een model betekent echter dat
de keuze om die onderdelen over te nemen een bewuste keuze van een individuele gemeente
dient te zijn. Hierbij is er in het model voor gezorgd dat gemeenten door het niet overnemen van
deze bepalingen niet in de problemen komen met de Gemeentewet, voor zover deze gemeenten
verplicht bepaalde zaken te regelen. Daarnaast is er in het model voor gezorgd dat met het niet
overnemen van de facultatieve bepalingen de systematiek van de verordening niet doorbroken
wordt. Gemeenten die ervoor kiezen om andere bepalingen dan de facultatieve bepalingen niet
over te nemen, deze in gewijzigde vorm over te nemen of deze aan te vullen, zullen er zelf scherp
op moeten zijn dat deze keuzes zowel in lijn zijn met de Gemeentewet als dat deze stroken met de
systematiek van de bepalingen die wel overgenomen worden. Afhankelijk van de keuzes die
gemaakt worden kan het noodzakelijk zijn om artikelen of artikelleden te vernummeren. Verder zijn
de toelichtingen grotendeels zo opgesteld dat gemeenten deze kunnen overnemen als ze ook de
bepaling waar deze bij hoort overnemen. Afhankelijk van de gemaakte keuzes zullen dus ook
bepaalde onderdelen van een toelichting wel of juist niet geschikt zijn voor overname.
Informatievoorziening
Bij deze modelverordening ontvangt u tevens een uitgebreide algemene en artikelsgewijze
toelichting. Daarnaast bevat ook het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie
decentrale politieke ambtsdragers van 20 juni 2014 waarmee de verschillende
rechtspositiebesluiten gewijzigd zijn een uitgebreide toelichting op de wijzigingen. Deze is door het
ministerie van Binnenlandse Zaken met de circulaire aan de gemeenten meegezonden. Deze
circulaire is gestuurd aan de burgemeester, het college van B&W, de gemeenteraden, de
gemeentesecretaris en de griffier. Wij raden u aan deze toelichting ook te lezen.
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De VNG organiseert eind augustus eerst een aantal chatsessies waarin u uw eerste vragen over
de verordening kan stellen. In september zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren waarin
we naast deze nieuwe modelverordening ook met u willen praten over de nieuwe gedragscode
politieke ambtsdragers die dan in concept gereed is. Wij zullen u via de website van de VNG
verder informeren over de chatsessies en de informatiebijeenkomsten. Wij raden u daarom aan
om de website van de VNG in de gaten te houden.

Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Drs. C.J.G.M. de Vet
Lid Directieraad

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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