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1. Voorstel 

 Besluiten tot het vaststellen van het Besluit tot wijziging van de Verordening  

rechtspositie raads- en commissieleden Midden-Groningen 2019 op het punt van de wettelijke 

grondslag. 

 

2. Inleiding 

Op 23 mei heeft de raad van Midden-Groningen de nieuwe verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Midden-Groningen 2019 vastgesteld als gevolg van nieuwe wetgeving. 

Inmiddels is gebleken dat de wettelijke grondslag in dit besluit verwijst naar regelgeving die niet 

langer van kracht is. Dit is overgenomen van de model verordening van de VNG, die deze omissie 

onlangs heeft aangepast. Daarom hierbij het besluit tot wijziging van de Verordening  

rechtspositie raads- en commissieleden Midden-Groningen 2019 op het punt van de wettelijke 

grondslag. 

 

3. Publiekssamenvatting 

Op 23 mei heeft de raad van Midden-Groningen de nieuwe verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Midden-Groningen 2019 vastgesteld als gevolg van nieuwe wetgeving. 

Inmiddels is gebleken dat de wettelijke grondslag in dit besluit verwijst naar regelgeving die niet 

langer van kracht is. Dit is overgenomen van de model verordening van de VNG, die deze omissie 

onlangs heeft aangepast. Daarom hierbij het besluit tot wijziging van de Verordening  

rechtspositie raads- en commissieleden Midden-Groningen 2019 op het punt van de wettelijke 

grondslag. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van het besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers is de raad bevoegd de 

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Midden-Groningen 2019 gewijzigd 

vast te stellen. 
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5. Beoogd effect/argumenten 

Met deze aanpassing wordt er in de aanhef van de verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Midden-Groningen 2019 verwezen naar de juiste wettelijke grondslag. 

 

6. Communicatie 

De wijziging van deze verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. De geconsolideerde 

versie van de verordening (de Verordening zoals die eruit ziet nadat de wijzigingen erin zijn 

verwerkt) is vervolgens raadpleegbaar via www.overheid.nl onder het kopje wettenbank/lokaal. 

Deze aanpassing van de verordening is afgestemd met het fractievoorzittersoverleg. 

 

Namens het fractievoorzittersoverleg 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

 

 

 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1:  Raadsbesluit: Besluit tot wijziging van de verordening rechtspositie raads- en  

commissieleden Midden-Groningen 2019 
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