
 

 

Besluit tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- 
en commissieleden gemeente Midden-Groningen 2019. 
 
De raad van de gemeente Midden-Groningen;  
 
gelet op het besluit rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers;  
 
besluit vast te stellen het: 
 
Besluit tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Midden-Groningen 
2019 

Artikel I 

Artikel 5 wordt in zijn geheel vervangen door:  

1. De leden van een commissie in de zin van artikel 83 Gemeentewet, die geen raadslid en geen lid 

van het college van burgemeester en wethouders zijn, ontvangen voor het bijwonen van 

vergaderingen een vergoeding ten bedrage van 100% van het bedrag als vermeld in artikel 3.4.1 van 

het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per vergadering. 

2. Gelet op artikel 3.4.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers ontvangen de 

volgende leden van een commissie als bedoeld in deze paragraaf een vergoeding van tweemaal het 

bedrag als vermeld in artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 

per vergadering: 

• Leden van de Commissie voor bezwaarschriften 

• Leden van de Ombudscommissie 

• Leden van de Erfgoedcommissie 

3. De voorzitters van de commissies genoemd in lid 2 ontvangen een vergoeding van tweemaal het 

bedrag als vermeld in artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 

per vergadering verhoogd met € 50,- 

4. De voorzitters van andere commissies ontvangen het bedrag als vermeld in artikel 3.4.1 van het 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per vergadering verhoogd met € 50,-. 

  

Artikel II 

Artikel 6, tweede lid onder c, wordt vervangen door:  

Bij gebruik van een eigen personenauto, voor leden woonachtig buiten de gemeentegrens, een bedrag 

overeenkomstig het vastgestelde bedrag in de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers  

 

Artikel III 
Dit wijzigingsbesluit treedt in werking de eerste dag na die van de bekendmaking.  
 

Artikel IV 

Dit besluit kan worden aangehaald als: Wijzigingsbesluit Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Midden-Groningen 2019 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 februari 2022.  

 

 



 

 

De voorzitter,  

 

 

De griffier,  

 

 

 


