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Raadsvoorstel nr. 20-2
Barneveld, 12 december 2019
Portefeuillehouder: n.v.t.

Voorzieningen raadsleden, commissieleden en wethouders gemeente Barneveld

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
1. Vast te stellen de Verordening voorzieningen raadsleden, commissieleden en wethouders gemeente
Barneveld.
2. Met ingang van 2020 een bedrag van € 47.000 per jaar toe te voegen aan het budget voor de kosten van
de raad.
3. Het extra budget te dekken door de structurele begrotingsruimte met hetzelfde bedrag te verlagen.

1. Inleiding
Op 1 januari 2019 is een nieuw rechtspositiebesluit en -regeling in werking getreden voor decentrale
politieke ambtsdragers. Enkele zaken zijn verplicht voorgeschreven terwijl er ook onderwerpen zijn die op
lokaal niveau uitgewerkt (kunnen) worden in de rechtspositieverordening. Hieronder worden deze toegelicht.
Het merendeel van de rechtspositionele regelingen zijn dwingendrechtelijk vastgesteld in het
Rechtspositiebesluit en Rechtspositieregeling en zijn per 1 januari 2019 direct van toepassing.
Op lokaal niveau kunnen met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit nog maar een aantal zaken
rechtspositioneel worden geregeld en/of nader ingevuld. Lokaal kan in de gemeentelijke verordening
aanvullend worden geregeld:
a. toelage voor leden van bijzondere commissies;
b. toelage voor leden enquêtecommissie;
c. vergoeding voor voorzieningen pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden;
d. reiskosten raadsleden binnen het grondgebied van Barneveld;
e. studiekosten;
f. ict-voorzieningen.
De genoemde onderwerpen worden onder 2 kort verder toegelicht.
2.
Bijzondere vergoedingen
a. Toelage voor leden ‘zware’ commissie
Raadsleden die lid zijn van een vertrouwenscommissie of een rekenkamercommissie krijgen een extra
toelage van €120,- per maand voor de duur van de activiteiten van die commissie.
De raad kan daarnaast andere bijzondere commissies aanwijzen waarvan de belasting en het tijdsbeslag
niet tot het reguliere raadswerk behoren en een extra toelage van maximaal € 120,- per maand gewenst is.
De raad bepaalt dit bij de instelling van een dergelijke commissie, bijvoorbeeld bij een bijzondere
onderzoekscommissie (niet zijnde een enquêtecommissie, zie onder).
b. Toelage voor leden gemeentelijke enquêtecommissie
In het nieuwe rechtspositiebesluit is bepaald dat leden van een gemeentelijke onderzoekscommissie een
aanvullende toelage ontvangen voor de duur van hun werkzaamheden. De hoogte wordt door de raad
vastgesteld bij verordening. De extra vergoeding bedraagt per jaar ten hoogste driemaal de maandelijkse
raadsvergoeding.
Gelet op de bijzondere extra tijdsinvestering die deelname aan een enquêtecommissie in de praktijk met zich
meebrengt, stellen wij voor gebruik te maken van deze vergoeding van driemaal de maandelijkse vergoeding
per jaar. Per saldo betekent dat dus per maand 3/12 van de maandelijkse raadsvergoeding van € 1.288
ofwel € 322 per maand voor de duur van de werkzaamheden.
c. Vergoeding voor voorzieningen pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden
De raad kan raadsleden eenmaal per jaar een aanvullende vergoeding toekennen van eenmaal de
maandvergoeding van € 1.288,33 voor het treffen van voorzieningen voor pensioen, arbeidsongeschiktheid
en overlijden. De raadsleden kunnen deze vergoeding zelf inzetten voor genoemde doelen. Een motief
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daarvoor is dat raadsleden minder pensioen en dergelijke op kunnen bouwen indien zij vanwege hun
raadswerk minder uren werken in een reguliere baan. De vergoeding geldt gelijkelijk voor alle raadsleden.
Wij stellen voor, gebruik te maken van deze extra vergoeding. De vergoeding kan eenmaal per jaar worden
toegekend. Door te kiezen voor jaarlijkse toekenning in maart over de voorafgaande periode april t/m maart
sluiten we aan bij de verkiezingsdata.
d. Reis- en verblijfkostenvergoedingen
 Reizen buiten de gemeente. Dit is al geregeld in de Gemeentewet en in onze verordening.
(Vergoeding op declaratiebasis van reizen ter uitvoering van een beslissing van het
gemeentebestuur.)
 Reizen binnen de gemeente. Vanaf 1 januari 2019 hebben raadsleden recht op vergoeding van
woon-werkverkeer en dienstreizen (19 cent per km). Formeel zou dit op declaratiebasis moeten
gebeuren, dus zou voor elke rit naar het gemeentehuis of een activiteit een declaratie moeten
worden ingediend en betaald. Dat betekent een grote administratieve belasting voor de raadsleden
zelf en voor de administratie van de gemeente. Daarom stellen wij voor om een forfaitaire
vergoeding voor de reis- en verblijfkosten af te spreken.
De forfaitaire vergoeding wordt gebaseerd op het bezoeken van gemiddeld 8 vergaderingen of
andere activiteiten per maand. Voorbeeld: Kootwijkerbroek-gemeentehuis 7 km -> 8 x 7km x 2 x
0,19 = 21,28. De minimumvergoeding is 10 euro, omdat leden die in de kern Barneveld wonen ook
regelmatig activiteiten bezoeken in andere kernen.
Voor fractievoorzitters wordt het bedrag vermenigvuldigd met 1,5.
 Voor raadscommissieleden is al een forfaitaire reiskostenvergoeding afgesproken van 10 euro per
vergadercyclus. Dit kan zo blijven.
e. Studiekosten
Huidige regeling Barneveld:
- cursussen e.d. georganiseerd door de gemeente, betaalt de gemeente;
- overig: vergoeding door gemeente op aanvraag, indien deelname van belang is in verband met de
vervulling van het raadslidmaatschap.
Regeling Rechtspositiebesluit:
De kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van
raadslid komen ten laste van de gemeente. De gemeenteraad kan nadere regels stellen.
Onder niet-partijpolitieke scholing kunnen vrijwel alle vormen van scholing worden verstaan, zoals
debattraining, symposia over inhoudelijke thema’s.
In de praktijk wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de regeling. Het jaarlijkse budget voor scholing e.d. is
ca. 17.000 euro (incl. scholingskosten griffier).
De mogelijkheid bestaat dat het ene raadslid en/of de ene fractie duizenden euro’s gebruikt en de andere
niets. Bovendien kan de ene kiezen voor declaratie bij de gemeente, terwijl de andere het fractiebudget
aanspreekt.
Het afspreken van een (maximum) bedrag per lid voorkomt dit én werkt hopelijk stimulerend en
drempelverlagend voor leden om hun ‘persoonlijke’ budget daadwerkelijk te besteden.
Wij stellen daarom voor om de huidige regeling te handhaven en een (maximum) budget per lid toevoegen.
Van het beschikbare budget wordt de helft (€ 8.650) geoormerkt voor collectieve scholing, incl. scholing
griffier; de andere helft wordt geoormerkt voor individuele leden.
Om budgetover- en onderschrijding te voorkomen, worden daaraan de volgende richtlijnen toegevoegd: per
individueel raads- of commissielid maximaal 500 euro per jaar. (31+14=45 x 500 = maximaal 22.500; in de
praktijk zal nooit het volledige budget worden benut, zodat € 8.650 per jaar vooralsnog voldoende lijkt.)
Fractiegewijze scholing is vaak efficiënter dan individuele scholing. Voor fractiegewijze (niet-politieke)
scholing mag de helft van het bedrag per lid worden benut, voor zover dat niet door het lid zelf is benut (45 x
250 = maximaal 11.250). De fractievergoeding kan dan voor een groter deel worden benut voor andere
fractieuitgaven dan scholing.
f. Informatie- en communicatievoorzieningen
Volgens het Rechtspositiebesluit worden aan het raadslid informatie- en communicatievoorzieningen en de
daarbij behorende abonnementen ter beschikking gesteld. In de gemeente Barneveld wordt een iPad
beschikbaar gesteld.
g. Overige wijzigingen in de vergoedingen
 Fractievoorzitterstoelage. Per 1 januari 2019 ontvangt een fractievoorzitter een toelage van €70,- per
maand, vermeerderd met €10,- voor elk raadslid dat de fractie telt, de fractievoorzitter zelf niet
meegerekend. De toelage bedraagt ten hoogste €150,- per maand.

3


Raadsleden met een structurele functionele beperking kunnen ten laste van de gemeente Barneveld
in aanmerking komen voor een WIA- voorziening (Wet arbeid en inkomen naar vermogen),
bijvoorbeeld aangepast vervoer.

Wethouders
De huidige verordening betreft ook de vergoedingen van wethouders. Hierin wijzigt alleen iets in de
reiskostenvergoeding (vergoeding 19 cent per km). Wij stellen voor, de regeling voor wethouders te
verwerken in dezelfde verordening, zodat het één verordening voor raadsleden, commissieleden en
wethouders blijft.

3. Argumenten en kanttekeningen
Met het voorstel wordt invulling gegeven aan de nieuwe landelijke regelingen omtrent de rechtspositie. De
argumenten en kanttekeningen zijn verwerkt in paragraaf 2.

4. Uitvoering
Planning:
Het voorstel wordt ingediend met het oog op vaststelling op 5 februari 2020. De regeling treedt in werking
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 en voor artikel 3 vanaf 1 januari 2019.

Communicatie:
De verordening zal op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend worden gemaakt.

Evaluatie/controle
N.v.t.

5. Financiële gevolgen
Door het besluit tot het instellen van de vergoeding voor voorzieningen pensioen, arbeidsongeschiktheid en
overlijden zijn vanaf 2020 € 40.000,- extra middelen nodig (31 x 1288). De reiskostenvergoeding voor
raadsleden binnen de gemeenten werkt terug tot 1 januari 2019. Overige aanpassingen van de verordening
zijn incidentele kosten. In totaal is hiervoor circa € 7.000,- jaarlijks extra nodig.

Presidium van de raad van de gemeente Barneveld,
de secretaris,

de voorzitter,

mr. I. Bakker

dr. J.W.A. van Dijk

