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1. Voorstel 

1. Besluiten tot het vaststellen van de bijgevoegde verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden gemeente Midden-Groningen 2019 en tegelijkertijd in te trekken de 

Verordening rechtspositie raadsleden, (raads)commissieleden en wethouders Midden-Groningen 

2018 

2. De financiële consequenties ad € 50.000 te betrekken bij de Voorjaarsnota 2019. 

 

 

2. Inleiding 

Sinds 1 januari 2019 geldt voor burgemeesters, wethouders en raadsleden 

een nieuw rechtspositiebesluit. Alle voormalige, voor de verschillende politieke ambten 

van de decentrale bestuursorganen geldende rechtspositiebesluiten worden gebundeld 

in één rechtspositiebesluit: ‘het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers’. Dit 

besluit geldt dus ook voor de rechtspositie van de statenleden, commissarissen van de Koning 

en gedeputeerden, en die van de leden van het algemeen bestuur en de voorzitter en leden van 

het dagelijks bestuur van waterschappen. Daarnaast zijn er inhoudelijk ook de nodige zaken 

gewijzigd. Daarom moet de verordening rechtspositie raadsleden, (raads)commissieleden en 

wethouders Midden-Groningen 2018 worden ingetrokken en moet de verordening rechtspositie 

raads- en commissieleden 2019 worden vastgesteld, met hierin de diverse keuzes die de raad 

zelf kan maken. De VNG heeft voor de raads- en commissieleden een aparte model verordening 

opgesteld, deze is hiervoor als richtlijn gevolgd. De verschillende keuzes en afwijkingen van de 

model verordening worden in het kopje argumenten apart toegelicht. 
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3. Publiekssamenvatting 

Sinds 1 januari 2019 geldt voor burgemeesters, wethouders en raadsleden 

een nieuw rechtspositiebesluit. Alle voormalige, voor de verschillende politieke ambten 

van de decentrale bestuursorganen geldende rechtspositiebesluiten worden gebundeld 

in één rechtspositiebesluit: ‘het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers’. 

Daarnaast zijn er inhoudelijk ook de nodige zaken gewijzigd. Daarom moet de verordening 

rechtspositie raadsleden, (raads)commissieleden en wethouders Midden-Groningen 2018 worden 

ingetrokken en moet de verordening rechtspositie raads- en commissieleden Midden-Groningen 

2019 worden vastgesteld. 

 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers  stelt de raad de 

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

waarbij de raad zelf een aantal keuzes kan maken. 

5. Beoogd effect 

Met het vaststellen van deze verordening wordt de rechtspositie van de raads- en 

commissieleden vanaf 1 januari 2019 en voor de komende jaren goed geborgd.  

6. Historische context 

De Verordening rechtspositie raadsleden, (raads)commissieleden en wethouders gemeente 

Midden-Groningen 2018 is door uw raad vastgesteld in uw vergadering van 2 januari 2018.  Het 

gewijzigde Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers maakt een wijziging van de 

verordening noodzakelijk. 

7. Argumenten 

Hierbij worden de zaken toegelicht waarin de raad een keuze mogelijkheid heeft. Voor het 

overige is het model van de VNG gevolgd, net als bij de verordening rechtspositie 2018. 

 Vergoeding vertrouwenscommissie 

De vergoeding voor het lidmaatschap van zware commissies die extra tijd en werkzaamheden 

vergen gaat omhoog. De vertrouwenscommissie wordt in het besluit met name genoemd. De 

vergoeding wordt uitgekeerd voor de duur van de activiteiten van die commissie. Het 

fractievoorzittersoverleg heeft afgesproken dat alleen tijdens de maand van het 

klankbordgesprek met de burgemeester de vergoeding van € 120,- wordt uitgekeerd. 

 Overige bijzondere commissies 

Daarnaast is het aan de raad overgelaten om te bepalen wat verder nog bijzondere commissies 

zijn. Indien de gemeenteraad besluit ter uitvoering van zijn taken en verantwoordelijkheden 

een bijzondere commissie in te stellen met een zodanig belang, belasting en tijdsbeslag dat die 

niet redelijkerwijs tot het reguliere werk van een raadslid geacht kunnen worden te behoren, 

kan de gemeenteraad bij verordening besluiten aan de raadsleden die lid zijn van die 

commissie ten laste van de gemeente een toelage toe te kennen van maximaal € 120 per 

maand voor de duur van de activiteiten van de commissie per maand. Het 

fractievoorzittersoverleg adviseert om op dit moment geen bijzondere commissies aan te 

wijzen. Mocht hiervan in de toekomst toch sprake zijn, dan zal hiervoor een voorstel worden 

voorgelegd. 
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 Vergoeding arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden 

Raadsleden zijn vaak een significant deel van de werkweek voor de gemeenteraad bezig en 

kunnen daardoor in hun hoofdfunctie wellicht minder pensioen opbouwen. Raadsleden hebben 

ook niet allemaal een hoofdfunctie in loondienst. Op grond van artikel 3.1.9. lid 1 van het 

Rechtpositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers kan de gemeenteraad kan hiervoor bij 

verordening bepalen dat de raadsleden eenmaal per jaar een bedrag ontvangen ter hoogte van 

het bedrag van de vergoeding van hun werkzaamheden voor e ́én maand, waarmee zij 

voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. 

Omdat wellicht niet iedereen hiervan gebruik zal willen maken is in het 

fractievoorzittersoverleg gevraagd om een extra toevoeging in artikel 3 (zie na de komma): de 

raadsleden krijgen standaard eenmaal per jaar een extra maandelijkse vergoeding voor de 

werkzaamheden toegekend, tenzij het raadslid expliciet aangeeft hiervan geen gebruik te 

willen maken. 

 Reiskostenvergoeding 

In het Besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers is geregeld dat raads- en 

commissieleden sinds 1 januari 2019 ook recht hebben heb op reiskostenvergoeding binnen de 

gemeente. Met name voor raadsleden is dit nieuw omdat tot 2019 de maandelijkse 

onkostenvergoeding werd beschouwd als dekking voor deze en andere voorkomende onkosten. 

Omdat dit al in het rechtspositiebesluit is geregeld en daarmee al een wettelijk recht is voor 

raads- en commissieleden hoeft dit niet ook nog te worden opgenomen in de verordening. 

Verder is in deze verordening in artikel 2 opgenomen de mogelijkheid van vergoeding van 

reiskosten buiten de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur, dit 

was ook al opgenomen in de verordening van 2018.  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Geen. 

 

9. Financiële paragraaf 

De kosten van het opnemen van artikel 3 betreffende een jaarlijkse uitkering aan raadsleden 

als vergoeding voor mogelijke arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden bedragen in het 

maximale geval jaarlijks  bijna € 50.000,- aan extra kosten. Het kan zijn dat dit minder is 

omdat raadsleden er wellicht voor kiezen hiervan geen gebruik te willen maken. Deze 

financiële consequenties worden betrokken bij de Voorjaarsnota 2019. 

 

 

10. Communicatie 

Deze verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Deze 

verordening is vervolgens raadpleegbaar via www.overheid.nl onder het kopje 

wettenbank/lokaal. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject 

De voorgestelde verordening is afgestemd met het fractievoorzittersoverleg en dit orgaan heeft 

hierover positief geadviseerd. 

 

Namens het fractievoorzittersoverleg, 

 

http://www.overheid.nl/
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A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

 

 
 

 

Bijlagen: 

Bijlage 1: Raadsbesluit 
 

 

 

 

  

 

 

 


