Bijlage bij raadsvoorstel Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Hilversum
2019
Overzicht wijzigingen ten opzichte van de huidige verordening (2017):
1. De vergoeding voor niet-partijpolitieke georiënteerde scholing raads- en commissieleden is met
ingang van 1 januari 2020 bepaald op € 1.000,00 per jaar per raadslid en € 500,00 per jaar per
commissielid (artikel 4);
2. De vergoeding voor deelname aan de bijzondere commissies (artikel 5) zijn geïndexeerd naar de
peilbedragen per 1 januari 2019 (Commissie Welstand en Monumenten en Commissie Bezwaar);
3. Vanaf 1 januari 2019 geldt dat aan de raads- en commissieleden op grond van de nieuwe landelijke
regelgeving geen financiële vergoeding mag worden gegeven voor aanschaf of gebruik van eigen
informatie – of communicatievoorzieningen. De voorzieningen dienen in bruikleen ter beschikking te
worden gesteld. Hiervoor dient een bruikleenovereenkomst te worden ondertekend (artikel 6). Er geldt
overgangsrecht voor raads- en commissieleden die op of voor 31 december 2018 een vergoeding of
tegemoetkoming is toegekend. Deze vergoeding blijft gehandhaafd tot het einde van de huidige
zittingsperiode.
4. Voor de onderzoekscommissie geldt dat dit werk in de praktijk intens is en in een korter tijdsbestek
plaatsvindt dan bij de andere commissies zoals bijvoorbeeld de vertrouwenscommissie. De hoogte van
de toelage voor een lid van de onderzoekscommissie is maximaal drie maal de maandelijkse
vergoeding (in Hilversum € 1507,54 bruto) voor de werkzaamheden. De vergoeding wordt vastgesteld
op het moment van instellen van de commissie. Op dat moment is nl. in te schatten welke omvang de
werkzaamheden zullen hebben.
5. Voor raadsleden moet een voorziening voor bedrijfsgeneeskundige zorg worden getroffen ingeval van
bijvoorbeeld ziekteverzuim begeleiding en arbeidsintegratie (op grond van artikel 3:3:5
Rechtspositiebesluit). Het is vrij om hier invulling aan te geven. In de verordening is in artikel 5
opgenomen dat er voor individuele raadsleden naar behoefte een maatwerk voorziening zal worden
getroffen;
6. Het is mogelijk voor raadsleden en commissieleden om een vergoeding te krijgen voor reiskosten
woon- en werkverkeer en dienstreizen binnen de gemeentegrens en buiten de gemeentegrens.
Declaraties kunnen worden ingediend aan de hand van een declaratieformulier. Voorgaande is
opgenomen in artikel 3 en 10 in de Verordening.
7. Rechtspositieregels voor de wethouders worden apart opgenomen in de Regeling rechtspositie
burgemeester en wethouders 2019.
Voor de volledigheid:
Artikel 3:1:9 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers biedt de grondslag voor het
besluit dat de raad kan bepalen dat alle raadsleden een bedrag per jaar krijgen ter hoogte van één bruto
raadsvergoeding over een maand voor het treffen van een voorziening rondom arbeidsongeschiktheid,
ouderdomspensioen en overlijden (arbeidsongeschiktheidsverzekering/levensverzekering bv.) Het
presidium heeft besloten hier geen gebruik van te maken. Deze voorziening is niet in de verordening
opgenomen.

