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WAT IS HET VOORSTEL?
De ‘Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Laren 2017’ vast te
stellen.
Waarom ligt het voorstel nu voor?
De VNG heeft zowel in 2014 als in 2016 een nieuwe modelverordening rechtspositie voor
wethouders, raads- en commissieleden opgesteld. De huidige verordening is daaraan aangepast en
ligt hierbij voor ter besluitvorming.
Waar gaat het voorstel over, wat is de doelstelling en het beoogd effect?
De nieuwe verordening is nodig als gevolg van grote wijzigingen in de Gemeentewet en
Rechtspositiebesluiten. Deze wijzigingen zijn, voor zover zij financiële consequenties hebben, reeds
verwerkt. De aanpassingen zijn bedoeld om aan te sluiten bij de huidige rechtspositie maar tevens
om verder te harmoniseren en moderniseren. Daarom is de verordening ook volledig gebaseerd op
de modelverordening van de VNG en is de hoofdstukindeling daarop aangepast. Deze nieuwe
verordening vervangt de eerder vastgestelde verordening, die dateert uit 2008.
Er zijn steeds meer voorzieningen van politieke ambtsdragers dwingendrechtelijk geregeld in de
Rechtspositiebesluiten, Ministeriële regelingen en de Gemeentewet. Als gevolg daarvan hoeft minder
vastgelegd te worden in de lokale gemeentelijke verordening. Daarom zijn zoveel mogelijk artikelen
en bepalingen die reeds in hogere wetgeving zijn geregeld, in de verordening geschrapt.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de verordening 2008:
 Een aantal kan-bepalingen uit 2008 is omgezet in bepalingen die voor alle gemeenten gelden. Dit
betekent, afhankelijk van het onderwerp:
- Dat de gemeenteraad niet meer kan afwijken van de algemene regel (bijv. bij de
raadsvergoeding of de onkostenvergoeding);
- Dat de gemeenteraad iets niet meer lokaal hoeft te regelen (bijv. het opvangen van de
samenloop van de raadsvergoeding met sociale zekerheidsuitkeringen);
- Dat de gemeenteraad niet langer bevoegd is (bijv. bij de uitwerking van de nadere regels voor
de scholing van wethouders);

De nieuwe verordening is aangepast als gevolg van een aantal wijzigingen in de fiscale
werkkostenregeling;



De verordening is aangepast aan de laatste wetswijziging betreffende de
huisvestingsvoorzieningen voor wethouders.

Als bijlage is een overzicht bijgevoegd met daarin opgenomen de verschillen tussen de artikelen in de
verordening 2008 en de verordening 2017.

Welke interne/externe partijen en burger(platformen) zijn in het voortraject betrokken?
De griffiers en de adviseur Juridische Control zijn betrokken in het voortraject. De modelverordening
van de VNG vormt de basis van de nieuwe verordening zoals die nu voorligt.
Wat is het vastgestelde wettelijk- en beleidskader?
De wettelijke kaders zijn terug te vinden in de Gemeentewet en in de diverse Rechtspositiebesluiten.
Wat is het duurzaamheidaspect van dit voorstel?
N.v.t.
Wie zijn belanghebbenden en wat voor gevolgen heeft het voorstel voor hen?
Belanghebbenden zijn alle politieke ambtsdragers. De verordening heeft betrekking op wethouders,
raadsleden en commissieleden en geeft de kaders en de wijze van declareren aan.
Welke relatie heeft dit voorstel met de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie?
Dit voorstel is van belang voor alle politieke ambtsdragers van de drie BEL-gemeenten.
Welke financiële middelen zijn met het besluit gemoeid?
Voor zover de nieuwe verordening financiële consequenties heeft, zijn deze reeds verwerkt in de
begroting. Jaarlijks wordt de hoogte van de vergoedingen vastgesteld op basis van de dan geldende
tabellen en meegenomen in de begroting.
Wat zijn alternatieven voor het voorstel en de consequenties hiervan?
N.v.t.
Wat zijn de juridische consequenties van het voorstel?
De verordening geeft de kaders aan voor vergoedingen conform de Gemeentewet en
Rechtspositiebesluiten en daarmee het juridische kader.
Is bij de uitvoering van dit voorstel de inkoper betrokken?
N.v.t.
Welke afspraken maken we over uitvoering en realisatie?
De nieuwe verordening gaat in per 1 juli 2017.
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Welke afspraken maken we over de communicatie en rapportage?
De verordening is openbaar.
Bijlagen
1. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Laren 2017
2. Overzicht oud/nieuw (2008 vs 2017)
3. Concept raadsbesluit
Burgemeester en wethouders van Laren,

G. Kolhorn
gemeentesecretaris

mw. drs. R. Kruisinga
burgemeester (wnd)
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