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Interne memo 

Aan : Gemeenteraad van Steenbergen. 

Van : Alfred Elshout 

Afdeling : Interne ondersteuning 

Datum : woensdag 18 december 2019 

Onderwerp : Inwerkingtreding Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per 

1 januari 2019. 

 

Met deze memo wordt u geïnformeerd over het nieuwe Rechtspositiebesluit en de Regeling 

rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers, zoals deze per 1 januari 2019 in werking zijn 

getreden. 

 

Inleiding 

Met ingang van 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  en de 
daarbij behorende Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers  inwerking getreden. In 
deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle voorzitters, dagelijks bestuurders en 

volksvertegenwoordigers van de gemeenten, provincies en waterschappen, in één regeling 

samengevoegd. De nieuwe regeling vervangt de vroegere zeven rechtspositiebesluiten en 

onderliggende regelingen met betrekking tot genoemde ambtsdragers. De bepalingen uit de 

vroegere regelingen zijn gemoderniseerd en daar waar mogelijk geharmoniseerd. 

Gekozen is voor een indeling van het besluit in afzonderlijke hoofdstukken per bestuurslaag: 

 hoofdstuk 2 : betreft Provincies 

 hoofdstuk 3: de gemeenten 

 hoofdstuk 4: de waterschappen 

Hoofdstuk 1 is een hoofdstuk met enkele algemene begripsbepalingen en hoofdstuk 5 omvat 

algemene overgangs- en slotbepalingen. 

 

 

Overzicht nieuwe aanspraken 

Inhoudelijk zijn de volgende onderwerpen aangepast of voor het eerst geregeld voor de 

gemeentelijke politieke ambtsdragers. 

 

Voor raadsleden 

1. Introductie van een uniforme regeling van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en 

dienstreizen. 

2. In plaats van een financiële vergoeding voor een WIA voorziening voor een structurele 

functionele beperking, kan ook een voorziening worden verstrekt. 

3. De ICT bepalingen zijn aangepast aan het huidige fiscale regime: informatie- en 

communicatievoorzieningen worden voor de duur van het ambt verstrekt, daarbij 

inbegrepen de abonnementen, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van dat ambt. 

4. Introductie van een grondslag voor de inkoop van bedrijfsgeneeskundige zorg. 

5. Nadere omschrijving van het begrip beroepsvereniging. 

 

Voor raads- en commissieleden 

1. Introductie van een uniforme regeling van reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en 

dienstreizen voor raadsleden en commissieleden. 

2. Omvorming van de delegatiegrondslag voor een pensioenregeling raadsleden tot een 

bepaling op grond waarvan bij verordening kan worden geregeld dat raadsleden aanspraak 

hebben op een bedrag per jaar ter grootte van de vergoeding voor de werkzaamheden voor 
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één maand, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, 

ouderdom en overlijden. 

3. Aanpassing van toelagen voor deelname aan zware commissies  en introductie van de 
toelage voor deelname aan een bijzondere commissie, 

4. Aanpassing toelage fractievoorzitters. 

5. De vergoeding bij een tijdelijke waarneming van de burgemeester van langer dan 30 dagen 

door een raadslid is omgevormd tot een aanvulling op de vergoeding voor de 

werkzaamheden tot het niveau van de bezoldiging van de burgemeester. 

6. Introductie van een delegatiegrondslag voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners op 

grond waarvan bij verordening voor raadsleden een vergoedingsregeling kan worden 

vastgesteld voor de kosten van loopbaanoriëntatie en mobiliteit bevorderende activiteiten 

tijdens het raadslidmaatschap. 

 

algemene toelichting 
 

Vereenvoudiging reiskostenvergoeding 

Per 1 januari 2019 geldt voor alle decentrale ambtsdragers één uniform stelsel voor 

reiskostenvergoedingen. 

 

 Openbaar vervoer: 

De kosten voor openbaar vervoer worden, net als voorheen, geheel vergoed. 

Onder openbaar vervoer wordt verstaan voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een 
dienstregeling met een auto, bus, trein, tram of via een geleidesysteem voortbewogen voertuig dan 

wel met een veerpont of een veerboot . Een taxi valt niet onder het begrip openbaar vervoer. 

Wanneer een politieke ambtsdrager echter een functionele beperking heeft (bijv. een gebroken 

been of blindheid), kan hem nu op grond van de nieuwe regeling wel een passende 

vervoersvoorziening worden aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een taxi(vergoeding) of het 

voor de reis beschikbaar stellen van een dienstauto. 

 

 Gebruik eigen auto voor woon-werkverkeer en voor reizen gemaakt voor de uitoefening van het 

 ambt: 

Bij gebruik van de eigen auto voor woon-werkverkeer en voor dienstreizen wordt het maximale 

bedrag vergoed dat een werkgever per kilometer fiscaal onbelast mag vergoeden aan een 

werknemer. Dat is op dit moment € 0,19 per kilometer. Binnen de gemeente hoeft dus, anders dan 

tot nu toe, geen rekening meer te worden gehouden met verschillende tarieven voor de 

verschillende politieke ambtsdragers, noch met fiscale afdrachten. 

 

Bij raadsbesluit van 17 december 1998 is de Verordening onkostenvergoeding wethouders  
vastgesteld. Daarin is bepaald dat de vergoeding voor kosten woon-werkverkeer slechts wordt 

toegekend aan de wethouder indien de enkele reisafstand meer dan 10 kilometer bedraagt. Met de 

inwerkingtreding van het nieuwe rechtspositiebesluit dient genoemd raadsbesluit te worden 

ingetrokken. 

 

 Parkeer-, veer- en tolkosten: 

Bij dienstreizen worden parkeer-, veer- en tolkosten door de gemeente vergoed. 

Ingeval van woon-werkverkeer worden eventuele tol- en veergelden eveneens vergoed, maar blijven 

de parkeerkosten daarentegen wel voor rekening van de betrokken ambtsdrager. 

Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden uiteraard nimmer vergoed. 
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specifieke toelichting raadsleden 
 

Gemeenten zijn ingedeeld in inwonersklassen. Deze indeling is van belang voor de hoogte van de 

vergoeding voor de werkzaamheden van de raadsleden. Voor de gemeente Steenbergen geldt 

klasse 4 (24.001-40.000).  

De overgang van klasse 3 naar klasse 4 per 1 januari 2018 had geen invloed op de raadsvergoeding 

(zie onderstaand). 

 

vergoeding raadsleden kleine  gemeenten 

De raadsvergoeding in gemeenten tot 24.000 inwoners is in 2018 verhoogd. Die verhoging is met  

terugwerkende kracht gaan gelden tot het moment waarop raadsleden zijn aangetreden, te weten  

op 28 maart 2018. Sinds die tijd ontvangen raadsleden in alle gemeenten kleiner dan 24.000 

inwoners een vergoeding die gelijk is aan de vergoeding die hoort bij de inwonersklasse 24.001 – 

40.000 inwoners. 

Voor 2020 bedraagt deze vergoeding € 1.018,29 (2019: € 990,55) per maand. Deze wijziging wordt in 

de maand januari 2020 in de salarisadministratie doorgevoerd. 

 

vergoeding raadsleden 

De vergoeding voor de werkzaamheden van een raadslid is een vast bedrag per maand, maar de 

hoogte is dus afhankelijk van de inwonersklasse waarin de gemeente is ingedeeld. De 

gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat een deel van de vergoeding (max. 20%) voor de 

werkzaamheden wordt uitbetaald als presentiegeld. Dat geldt dan voor alle raadsleden. 

 

De systematiek voor de  jaarlijkse indexatie van de raadsvergoeding wijzigt door de inwerkingtreding 

van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per 1 januari 2019; dit echter 

eerst pas bij de indexatie van de raadsvergoeding per 1 januari 2020. Dit betekent dat voor 2019 

voor de laatste keer de oude indexatiemethode is gehanteerd. 

 

 

klasse 

 

 

inwonertal 

 

Raadsvergoeding 

01-01-2018 

 

Raadsvergoeding 

28-03-2018 

 

Raadsvergoeding 

01-01-2019 

 

Raadsvergoeding 

01-01-2020 

 

3 

 

 

14.001-

24.000 

 

 

€ 617,77 

 

€ 958,91 

 

€ 990,55 

 

€ 1.018,29 
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24.001-

40.000 

 

 

€ 958,91 

 

€ 958,91 

 

€ 990,55 

 

€ 1.018,29 

 

 

onkostenvergoeding raadsleden 

Raadsleden ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding voor voorzieningen die niet zuiver 

functioneel zijn, noch zuiver privé. Deze onkostenvergoeding is een vast bedrag per maand. 

Wanneer de uitgaven uitstijgen boven de vaste onkostenvergoeding kunnen deze niet alsnog 

worden gedeclareerd. De vergoeding is bedoeld voor in ieder geval de volgende kosten: 

 - representatie; 

 - vakliteratuur; 

 - excursies; 

 - bureaukosten; 

 - contributies, lidmaatschappen, zoals bijvoorbeeld contributies van verenigingen en  

   regionale beroepsverbanden (anders dan beroepsverenigingen voor het ambt; daarvoor  
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   geldt een specifieke vergoeding); 

 - ontvangsten thuis; 

 - zakelijke giften. 

 

De systematiek voor de  jaarlijkse herziening van de onkostenvergoeding voor raadsleden wijzigt 

door de inwerkingtreding van het nieuwe Rechtspositiebesluit per 1 januari 2019; dit echter eerst 

pas bij de herziening van de onkostenvergoeding per 1 januari 2020. Dit betekent dat voor 2019 

voor de laatste keer de oude systematiek is gehanteerd. 

 

Per 1 januari 2020 bedraagt de onkostenvergoeding raadsleden € 176,69 netto per maand  (2019 

was € 173,40). 

 

fractievoorzitter 

In de begripsomschrijvingen van het nieuwe rechtspositiebesluit is bepaald dat de fractievoorzitter 

een raadslid is waarvan door de burgemeester is vastgesteld dat dit lid fractievoorzitter is dan wel 

enig lid van een fractie. 

 

Het fractievoorzitterschap betekent substantieel meerwerk ten opzichte van de werklast van andere 

volksvertegenwoordigers. Om die reden komen fractievoorzitters in aanmerking voor een toelage 

per maand. De toelage bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel geldt voor alle 

fractievoorzitters, het variabele deel is afhankelijk van de grootte van de fractie. Per 1 januari 2020 

bedraagt het vaste deel € 72,83 per maand ”was vanaf 1 juli 2019 € 71,40), het variabele deel € 10,40 

per maand ”was vanaf 1 juli 2019 € 10,20) voor elk lid dat de fractie buiten de fractievoorzitter telt. 

De totale toelage is gemaximeerd op € 156,06 per maand ”was per 1 juli 2019 € 153,00). 
 

reiskostenvergoeding 

Met ingang van 1 januari 2019 heeft een raadslid aanspraak op een vergoeding van reiskosten voor 

het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en commissies ” woon-werkverkeer ) en 
aanspraak op de vergoeding van reis- en verblijfkosten voor reizen binnen de gemeente 

” dienstreizen ) gemaakt voor de uitoefening van het raadslidmaatschap. 
Vergoed worden de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer of bij gebruik van een eigen auto 

het maximum bedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast 

kan worden verstrekt ”momenteel € 0,19/km). 
 

Voor het bijwonen van raadsvergaderingen en commissies bij gebruik van de eigen auto (woon-

werkverkeer) komen tevens veer- en tolkosten voor vergoeding in aanmerking. 

Voor dienstreizen binnen de gemeente, gemaakt voor de uitoefening van het raadslidmaatschap, bij 

gebruik van de eigen auto komen tevens parkeer-, veer- en tolkosten voor vergoeding in 

aanmerking. 

Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed. 

 

Noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid maakt in 

verband met reizen binnen de gemeente voor de uitoefening van het raadslidmaatschap, worden 

door de gemeente vergoed. 

 

Op grond van artikel 96, in samenhang met artikel 97, van de Gemeentewet kunnen kosten voor 

(dienst)reizen buiten het grondgebied van de gemeente alleen op basis van een verordening van de 

gemeenteraad worden vergoed. Daartoe is een lokale verordening opgesteld die ter vaststelling aan 

de raad wordt aangeboden. 
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vergoeding kosten scholing 

Voor alle decentrale politieke ambtsdragers is expliciet bepaald dat de kosten van niet-partijpolitiek 

georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan congressen en opleidingen, ten laste 

worden gebracht van de gemeente. Deze kosten hoeven dus niet voor eigen rekening te worden 

genomen of te worden betaald uit de onkostenvergoeding. Overigens kan de gemeente ook zelf dit 

soort scholing (laten) verzorgen. Ook die kosten komen ten laste van de gemeente. 

 

Het nieuwe rechtspositiebesluit laat ruimte voor  lokale accenten. Zo kan de gemeenteraad nadere 

regels stellen voor scholing van zijn leden. Die regels zijn het kader waaraan individuele 

scholingsaanvragen moeten worden getoetst.  

 

Partijpolitieke scholing komt niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking. De inhoud van 

de scholing is bepalend of deze al dan niet partijpolitiek georiënteerd is. Wanneer scholing verzorgd 

wordt door een politieke partij, betekent dat niet automatisch dat die scholing partijpolitiek 

georiënteerd is. 

 

vergoeding kosten lidmaatschap beroepsvereniging 

Indien een raadslid in verband met de uitoefening van zijn raadslidmaatschap, lid is van een 

beroepsvereniging mag de gemeente de contributie vergoeden. Onder een beroepsvereniging 

wordt verstaan een voor iedere raadslid toegankelijke, landelijke georganiseerde beroepsvereniging 

die blijkens haar statuten de deskundigheidsbevordering of belangenbehartiging van het 

raadslidmaatschap ten doel heeft of mede ten doel heeft. 

Het college van b&w bepaalt of er sprake is van een beroepsgroep. 

 

informatie- en communicatievoorzieningen 

Het college van b&w stelt  aan een raadslid voor de duur van het raadslidmaatschap informatie- en 

communicatievoorzieningen ter beschikking, daarbij inbegrepen de abonnementen die noodzakelijk 

zijn de voor de uitoefening van het raadslidmaatschap. Er bestaat geen mogelijkheid meer om een 

vergoeding te bieden voor de aanschaf of het gebruik van de eigen ICT-middelen, met uitzondering 

van de politieke ambtsdragers aan wie in 2018 al een belaste vergoeding was verstrekt voor ICT. 

 

Eventuele overname van ICT-middelen aan het einde van het raadslidmaatschap, al dan niet tegen 

restwaarde, is niet toegestaan. De overweging hierbij is, dat het risico van datalekken zo veel 

mogelijk moet worden voorkomen. Politieke ambtsdragers hebben veel informatie op hun telefoons 

en andere apparatuur. Bij overname zou de gemeente hierover de regie kwijt zijn, ook als de 

apparaten opgeschoond zijn. 

 

tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering 

In het rechtspositiebesluit is bepaald dat een raadslid ten laste van de gemeente een 

tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering ontvangt. Het bedrag van deze 

tegemoetkoming wijzigt overeenkomstig de wijzigingen die de bezoldiging van het personeel sector 

rijk ondergaat. Op grond van de meerjarige arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Rijk 

bedraagt de tegemoetkoming per jaar: 

 

tegemoetkoming 

01-07-2018 

tegemoetkoming 

 01-07-2019 

tegemoetkoming 

 01-01-2020 

€ 107,10 € 109,24 € 111,42 

 

Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden 

In het nieuwe rechtspositiebesluit is de grondslag gecreëerd om het mogelijk te maken dat bij 

verordening wordt bepaald dat de raadsleden een bedrag per jaar ontvangen ter hoogte  van één 
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maandbedrag van hun vergoeding voor de werkzaamheden, waarmee zij voorzieningen kunnen 

treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. 

Het treffen van deze voorziening bij verordening kan met terugwerkende kracht tot en met 29 maart 

2018. 

 

Loopbaanoriëntatie (niet van toepassing voor de gemeente Steenbergen) 

De aanspraak van een raadslid op een vergoeding van kosten voor loopbaanoriëntatie of 

arbeidsmobiliteit geldt alleen als er een grondslag is opgenomen in een verordening én als het een 

gemeente met meer dan 100.000 inwoners betreft. 

 

Toelage lid vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie 

Een raadslid dat lid is van de vertrouwenscommissie (bedoeld in art. 61, lid 3 Gemeentewet) dan wel 

de rekenkamerfunctie uitoefent (bedoeld in art. 81 oa Gemeentewet), wordt voor de duur van de 

werkzaamheden een toelage toegekend van € 124,85 per maand ”was per 1 juli 2019 € 122,40). De 

burgemeester stelt de duur van de activiteiten vast. 

 

Toelage lid onderzoekscommissie 

Een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie (bedoeld in art. 155a, lid 3 Gemeentewet) 

wordt voor de duur van de werkzaamheden een toelage toegekend, waarvan de hoogte bij 

verordening wordt bepaald, maar die ten hoogste driemaal de maandelijkse raadsvergoeding 

bedraagt. 

 

Toelage bijzondere commissie 

Een raadslid dat lid is van een bijzondere commissie, ingesteld door de raad, wordt, bij verordening 

te bepalen, voor de duur van de werkzaamheden een toelage toegekend van maximaal € 124,85 per 

maand ”was per 1 juli 2019 € 122,40). 

 

 

specifieke toelichting commissieleden 

 

commissieleden 

Op grond van de Gemeentewet, de artikelen 82, 83 en 84, kan de raad, het college of de 

burgemeester een commissie instellen. Het kan gaan om een besluitvorming voorbereidende 

commissie, of en bestuurscommissie die bevoegdheden uitoefent die haar door de raad, het college 

of de burgemeester zijn overgedragen, maar ook een bezwaarschriftencommissie of een 

welstandscommissie. In een dergelijke commissie kunnen (bij raadsbesluit) raadsleden en niet-

raadsleden worden benoemd. Raadsleden ontvangen voor dit werk geen extra vergoeding, de niet-

raadsleden wel. Zij ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen. De hoogte van 

de commissievergoeding is afhankelijk van de grootte van de gemeente. De commissievergoeding 

wordt jaarlijks geïndexeerd. 

 

Is er geen sprake van een commissie als bedoeld in artikel 82, 83 of 84 Gemeentewet, dan is er geen 

rechtspositionele vergoeding mogelijk voor deze commissieleden. 

 

De term commissielid wordt in het rechtspositiebesluit alleen gebruikt voor een lid van een (raads-, 

bestuurs- of andere) commissie, dat niet tevens lid is van de gemeenteraad of een ambtenaar die 

als zodanig tot lid van een commissie is benoemd. De term commissielid heeft geen betrekking op 

leden van de vertrouwenscommissie, de benoemde raadsleden in de rekenkamercommissie, een 

onderzoekscommissie of een bijzondere commissie. De leden van deze commissies zijn namelijk 

raadsleden. 
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vergoeding voor de werkzaamheden per vergadering van leden van gemeentelijke commissies 

De systematiek voor de  jaarlijkse indexatie van de commissievergoeding is gewijzigd door de 

inwerkingtreding van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per 1 

januari 2019; dit echter eerst pas bij de indexatie van de commissievergoeding per 1 januari 2020. 

Dit betekent dat voor 2019 voor de laatste keer de oude indexatiemethode wordt gehanteerd. 

 

Per 1 januari 2019 bedraagt de vergoeding voor de werkzaamheden per vergadering van leden van 

gemeentelijke commissies € 84,77; klasse 20.001-50.000 inwoners  (2019 was € 82,46). 

 

reiskostenvergoeding 

Aan commissieleden worden reiskosten vergoed voor het bijwonen van commissievergaderingen 

”kosten openbaar vervoer of bij gebruik van een eigen auto € 0,19/km). Ook voor dienstreizen 

binnen de gemeente worden de reis- en verblijfkosten vergoed. Het nieuwe rechtspositiebesluit 

kent geen regels voor de vergoeding van kosten van dienstreizen buiten het grondgebied van de 

gemeente. Op grond van art. 97 Gemeentewet kunnen dergelijke regels alleen bij gemeentelijke 

verordening worden gesteld. 

 

overige vergoedingen en voorzieningen 

Commissieleden hebben ook aanspraak op ICT-middelen, scholing, etc. In het rechtspositiebesluit 

zijn daartoe met name genoemde artikelen van overeenkomstige toepassing verklaard. 

 

 

burgerraadsleden 

 

Op grond van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van de gemeente Steenbergen  ”art. 51) kunnen per fractie maximaal twee 
burgerleden worden benoemd. De grondslag voor genoemd artikel 51 ligt in art. 4 Verordening op 

de raadscommissies en art. 3 Commissieverordening. 

 

Opmerking; de griffie heeft aangegeven dat de benoeming van burgerleden geënt is op art. 82 

gemeentewet, waardoor burgerleden worden aangemerkt als commissieleden en op grond daarvan 

in aanmerking komen voor de commissievergoeding, de vergoeding woon-werkverkeer, de 

vergoeding van reis- en verblijfkosten voor dienstreizen binnen de gemeente, etc.. 

 

 

fiscale aspecten 
 

De gemeente Steenbergen is ingevolge de Wet op de loonbelasting inhoudingsplichtig ten aanzien 

van de burgemeester en wethouders. Dit betekent dat de gemeente de loonheffing op het loon van 

haar bestuurders inhoudt en afdraagt. 

 

Ook raadsleden kunnen op eigen verzoek kiezen voor het loonbelastingregime; de zogenaamde 

opting in  regeling van de Belastingdienst. Zij worden dan door de fiscus aangemerkt als fictief 
werknemer . 
 

Over bepaalde vormen van loon wordt de loonbelasting in de vorm van een zogeheten eindheffing 

geheven. Deze eindheffing komt voor rekening van de werkgever en wordt dus niet ingehouden op 

het loon. Het toepassen van deze eindheffing is uitsluitend mogelijk indien de werkgever die 

looncomponenten heeft aangewezen als eindheffingbestanddelen. 

Onder het begrip loon vallen ook vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. 
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Het aanwijzen van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingloon 

(eindheffingbestanddelen) is vormvrij. Voor de vergoedingen, verstrekkingen en 

terbeschikkingstellingen aan de gemeentelijke politieke ambtsdragers is ervoor gekozen deze 

aanwijzing zo veel mogelijk wettelijk te regelen, althans in het nieuwe rechtspositiebesluit op te 

nemen. 

Werkgevers kunnen maximaal 1,2% van hun loonsom ”de zogenoemde vrije ruimte ) besteden aan 
onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun medewerkers. Voor zover deze vrije ruimte 

door hogere aanwijzingen van eindheffingbestanddelen wordt overschreden, betaalt de werkgever 

80% eindheffing. Naast de vrije ruimte kunnen bepaalde voorzieningen (b.v. studie) onbelast 

worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld. Het betreft hier de zogenoemde gerichte 

vrijstellingen. Gerichte vrijstellingen gaan niet ten koste van de vrije ruimte, mits de desbetreffende 

vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de normen blijven die voor deze 

gerichte vrijstellingen gelden. 

 

Aangewezen eindheffingbestanddelen 

Als eindheffingbestanddeel zijn aangewezen: 

- de ambtstoelage burgemeester en onkostenvergoeding wethouders en raadsleden 
3)

; 

- de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering 
3)

; 

- de verhuiskostenvergoeding 
1)

; 

- de vergoeding voor tijdelijke huisvesting 
2)

; 

- de tegemoetkoming in de kosten van dubbele woonlasten - de vergoedingen voor woon- 

  werkverkeer en reis- en verblijfkosten 
1)

; 

- de vergoedingen van kosten in verband met scholing en loopbaanoriëntatie en mobiliteit 
1)

; 

- de vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging 
3)

; 

- de ter beschikkingstelling van informatie- en communicatiemiddelen 
1)

; 

- de verstrekking of vergoeding van WIA voorzieningen 
1) 

. 

 

1) Het betreft hier vergoedingen waar gerichte vrijstellingen voor van toepassing zijn. Daarmee 

komen deze vergoedingen en verstrekkingen niet ten laste van de vrije ruimte. 

2) De vergoeding voor tijdelijke huisvesting is een gerichte vrijstelling tijdens de ontheffing van 

de verhuisplicht in de periode van het eerste jaar na benoeming. Ingeval van verlenging van 

die ontheffing geldt een motiveringsplicht alvorens deze kan worden aangemerkt als een 

gerichte vrijstelling. 

3) De ambtstoelage burgemeester en onkostenvergoeding wethouders en raadsleden, 

alsmede de tegemoetkomingen en vergoedingen voor een ziektekostenverzekering en 

vergoeding van belastingheffingen, zoals over de tegemoetkoming dubbele woonlasten en 

over de ter beschikking gestelde auto of woning, zijn eindheffingbestanddelen waar geen 

gerichte vrijstelling voor geldt en die daarmee wel ten laste van de vrije ruimte komen. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vervolgacties / lokale regelingen 
 

 Vervolgacties 

 

Nog te nemen vervolgacties: 

- het treffen van een voorziening voor bedrijfsgeneeskundige zorg voor alle gemeentelijke politieke  

  ambtsdragers ten laste van de gemeente 

- intrekken raadsbesluit d.d. 17 december 1998. 
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- Verordening rekenkamercommissie Steenbergen dient gewijzigd te worden. In art. 6 van de 

   verordening wordt verwezen naar het oude rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Moet  

  worden het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers . 
 

 Lokale regelingen 

 

Op lokaal niveau kunnen, met de inwerkingtreding van het nieuwe rechtspositiebesluit, voor 

raadsleden nog maar een beperkt aantal zaken rechtspositioneel worden geregeld of nader 

ingevuld. 

 

Voor raadsleden in een Verordening rechtspositie raads- en commissieleden : 
 - de regeling waarbij bij verordening kan worden bepaald dat deel van de raadsvergoeding  

   (max 20%) wordt uitbetaald als presentiegeld; 

 - de vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente; 

 - toekenning van een aanvullende toelage voor raadsleden lid van een  

   onderzoekscommissie en/of bijzondere commissie (max. driemaal de maandelijkse  

   raadsvergoeding); 

 - een vergoeding voor voorzieningen in het kader van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en  

   overlijden ter hoogte van één bedrag gelijk aan de maandvergoeding voor raadsleden; 

 - de mogelijkheid om nadere regels (kaders) te stellen voor scholing. 

 

Voor commissieleden in een Verordening rechtspositie raads- en commissieleden : 
 - de hogere vergoeding voor commissieleden waarbij sprake is van een bijzondere  

   beroepsmatige deskundigheid of een zwaardere taak; 

 - de vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de gemeente. 

  

   

 

Procesafspraken 

 

 Raads- en commissieleden: declaratie vergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen binnen de  

 gemeente 

 

declarabel : woon-werkverkeer : aantal km s + eventuele veer- en tolgelden of de kosten voor  

       het gebruik van openbaar vervoer,  voor het bijwonen van  

       raads- en commissievergaderingen; 

    dienstreizen  : aantal km s + eventuele parkeer-, veer- en tolgelden of de  

       kosten voor het gebruik van openbaar vervoer,  voor  

       reizen binnen de gemeente, gemaakt voor de uitoefening  

       van de functie; 

vergoeding : € 0,19 / kilometer of werkelijke kosten van openbaar vervoer; 

vorm  : declaratieformulier waarop vermelding van data van reizen + eventuele parkeer-,  

    veer- en tolkosten of de vermelding van de werkelijk gemaakte kosten voor 

    openbaar vervoer met overlegging van (originele) bewijsstukken (digitaal  

    declareren is helaas nog niet mogelijk); 

frequentie : per kwartaal (inleveren uiterlijk op de 10
e
 van de maand volgend op het kwartaal); 

accorderen : door de griffier 

 

 

 Raads- en commissieleden: declaratie verblijfskosten bij reizen binnen de gemeente 

 

declarabel : noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten die zijn gemaakt in verband  
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    met reizen binnen de gemeente voor de uitoefening van de functie van raads- of  

    commissielid; 

vergoeding : werkelijk gemaakte kosten; 

vorm  : declaratieformulier waarop vermelding van de werkelijk gemaakte kosten én  

    daarbij overlegging van originele bewijsstukken; 

frequentie : per kwartaal (inleveren uiterlijk op de 10
e
 van de maand volgend op het kwartaal); 

accorderen : door de griffier 

 

 

 Overigen (bezoldiging, vergoedingen, toelagen etc.) 

 

Maandelijks via de salarisadministratie wordt uitbetaald: 

- de raadsvergoeding en de onkostenvergoeding t.b.v. de raadssleden 

- de toelage voor de fractievoorzitters; 

- de toelage aan de raadsleden die lid zijn van de Rekenkamercommissie voor de duur van de  

  activiteiten (niet de duur van benoeming); 

- de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering t.b.v. de raadsleden 

- in voorkomende gevallen en op aangeven van de griffier, de toelage voor leden van de 

  vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie, de toelage voor leden van de onderzoekscommissie  

  en de toelage voor leden van een bijzondere commissie. 

 

Op declaratiebasis wordt uitbetaald: 

- de declaraties voor woon-werkverkeer, reis- en verblijfkosten, parkeer-, veer- en tolgelden gemaakt  

  door de raads- en commissieleden; 

- de vergoeding van kosten voor scholing van de raads- en commissieleden;  

- de vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging aan de raadsleden; 

- de vergoeding voor de werkzaamheden per vergadering van leden van gemeentelijke commissies.  

 

--------------------------------------------- 


