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Samenvatting:
Per 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de
bijbehorende ministeriële regeling in werking getreden. De geldende verordening geldelijke
voorzieningen raads- en commissieleden dient daarom te worden geactualiseerd.
Voorgesteld besluit:
de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Boekel 2022 vast te
stellen.
Inleiding/probleemstelling:
Per 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de
bijbehorende ministeriële regeling in werking getreden. Aan de inwerkingtreding van dit besluit
ging een periode vooraf - 2013 tot en met 2018- van stapsgewijze harmonisering en
modernisering van de rechtsposities van decentrale politieke ambtsdragers. De inwerkingtreding
van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers vormt het sluitstuk van dit
meerjarige traject.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In 1992 is de verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden vastgesteld.
Beoogd resultaat:
Op lokaal niveau de nodige rechtspositionele zaken regelen en actualiseren.
Keuzemogelijkheden:
Zie ‘argumenten’.
Argumenten:
Het merendeel van de rechtspositionele regelingen zijn dwingendrechtelijk vastgesteld. Op lokaal
niveau kunnen, met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit, nog maar een beperkt aantal
zaken rechtspositioneel worden geregeld en/of nader ingevuld. Alle zaken die rechtstreeks uit de
nieuwe regeling voortvloeien worden vanaf 1 januari 2019 al in de praktijk toegepast.
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De verordening voor burgemeester en wethouders moet vastgesteld worden door het college. De
raad dient de verordening voor raads- en commissieleden vast te stellen.
In de verordening kunnen een aantal keuzes gemaakt worden.
Het gaat om de volgende onderwerpen:
Percentage vergoeding gekoppeld aan aanwezigheid  niet opgenomen.
De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat ten hoogste 20% van de vergoeding voor
de werkzaamheden wordt uitgekeerd, berekend naar het aantal vergaderingen wat heeft
plaatsgevonden.
Dit artikel is bedoeld om “spookraadsleden” die niet bij vergaderingen verschijnen een lagere
vergoeding toe te kennen. Omdat dit in Boekel niet aan de orde is, en het een grote
administratieve last geeft adviseren wij dit artikel niet op te nemen.
Hoogte aanvullende toelage raadsleden lid van een onderzoekscommissie  wel opgenomen
Op basis van het rechtspositiebesluit heeft een raadslid recht op een vergoeding voor deelname
in een onderzoekscommissie. De hoogte van die vergoeding moet door de gemeenteraad worden
vastgesteld maar wordt begrenst door het rechtspositiebesluit.
Toekenning aanvullende toelage raadsleden lid van een bijzondere commissie  wel opgenomen
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 hiervoor een toelage toe te kennen. Dit kan
bijvoorbeeld de werkgeverscommissie zijn. Door dit artikel op te nemen wordt deze mogelijkheid
gecreëerd. Om deze vergoeding ook te kunnen toekennen moet bij verordening worden bepaald
dat een commissie wordt aangemerkt als bijzondere commissie.
Reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente  wel opgenomen.
Reiskosten die buiten de gemeente gemaakt worden, ter uitvoering van een beslissing van
het gemeentebestuur, kunnen worden gedeclareerd. De uitvoering hiervan wordt geregeld in
de verordening.
Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden  niet opgenomen.
Deze verzekering geldt vooral voor (fulltime) raadsleden van grote gemeenten, waar
raadsleden een deel van hun reguliere inkomsten missen vanwege het raadswerk. Wij
adviseren u dit artikel niet op te nemen.
Nadere regels scholing  wel opgenomen.
De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de
functie van raadslid en commissielid komen ten laste van de gemeente. De gemeenteraad kan
hiervoor nadere regels stellen. Voorgesteld wordt om per raadslid het maximum bedrag te
bepalen op €250 per jaar en per commissielid €100 per jaar. Voorgesteld wordt om het
beoordelen en het fiatteren van de scholingsaanvragen te mandateren aan de griffier. De griffier
kan ten aanzien van deze beoordeling vooraf advies inwinnen van het presidium.
Verhoging vergoeding commissieleden met bijzondere deskundigheid  niet opgenomen.
De gemeenteraad kan bepalen dat de vergoeding voor het bijwonen van een
commissievergadering naar boven afwijkt indien:
• Een commissielid vanwege zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid is aangetrokken
om in de commissie zitting te nemen.
• De vergoeding niet in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de taak en de omvang
van de te verrichten arbeid.
Omdat dit in Boekel niet van toepassing is adviseren wij hiervoor geen extra vergoeding
ter beschikking te stellen.
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ICT middelen
Op grond van het rechtspositiebesluit hebben raadsleden en commissieleden recht op informatieen communicatievoorzieningen. In Boekel wordt al gewerkt met een bruikleenovereenkomst.
Termijn indienen declaraties/facturen
Om zorg te dragen voor een correcte en rechtmatige afhandeling van declaraties e.d. zijn in
art. 8 van de Verordening enkele bepalingen opgenomen.
Financiële gevolgen en dekking:
Kosten zijn reeds in de meerjarenraming opgenomen.
Risico’s:
N.V.T.
Communicatie:
De verordening wordt na vaststelling op de officiële en openbare wijze gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie:
Voorgesteld wordt om deze verordening per 1-1-2022 met terugwerkende kracht in te laten gaan.
Voorstel:
De verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Boekel 2022 vast te stellen.

Het presidium van de raad,
de griffier,

de voorzitter,

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
- De conceptverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Boekel 2022
met toelichting.
- De in te trekken verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.
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