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Onderwerp
Voorstel tot vaststellen van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente
Steenbergen 2019.

Steenbergen; 18 februari 2020

Aan de raad,

1.
Inleiding
Op 1 januari 2019 is het integrale rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in
werking getreden. Met de inwerkingtreding van dit nieuwe besluit is een meerjarig traject van
harmonisering en modernisering van arbeidsvoorwaarden voor bestuurders en
volksvertegenwoordigers bij de provincies, gemeenten en waterschappen afgerond.
Het nieuwe Rechtspositiebesluit vraagt op een aantal punten om een nadere lokale invulling van
rechtspositionele zaken. Daartoe is een concept 'Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Steenbergen 2019' voor uw raad en de commissieleden. In dit voorstel
wordt uw raad geadviseerd over de in de lokale verordening op te nemen rechtspositionele
bepalingen.
2.
Achtergrond
Op 1 januari 2019 zijn het 'Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers' (Rpb DPA) en de
daarbij behorende 'Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers' inwerking getreden. In
deze regelgeving zijn de rechtspositieregels van alle voorzitters, dagelijkse 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 de
provincies, 3 de gemeenten en 4 de waterschappen. Hoofdstuk 1 is een hoofdstuk met enkele
algemene begripsbepalingen en hoofdstuk 5 omvat algemene overgangs- en slotbepalingen.
In bijgevoegde interne memo wordt gedetailleerd ingegaan op onderwerpen die zijn aangepast of
voor het eerst geregeld zijn voor de raads- en commissieleden ten opzichte van de oude
rechtspositiebesluiten.
3.
Overwegingen
Het nieuwe rechtspositiebesluit DPA biedt de mogelijkheid om op lokaal niveau nog een (beperkt)
aantal rechtspositionele zaken nader in te vullen ofte regelen voor de raads- en commissieleden.
Het betreft hier;
1. de mogelijkheid om de vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden aan te
passen;
2. het vaststellen van de hoogte van de toelage voor een raadslid dat lid is van een
onderzoekscommissie;
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3. het vaststellen van de hoogte van de toelage voor een raadslid dat lid is van een
bijzondere commissie;
4. het bepalen dat de raadsleden eenmaal per jaar een bedrag ontvangen ter hoogte van het
bedrag van hun werkzaamheden voor één maand, waarmee zij voorzieningen kunnen
treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden;
5. de mogelijkheid om de vergoeding voor commissieleden (niet-raadsleden) te verhogen
voor het bijwonen van commissievergaderingen;
6. de mogelijkheid om nadere regels (kaders) te stellen voor de vergoeding van
scholingskosten voor raads- en commissieleden;
7. de mogelijkheid om een vergoeding te verstrekken aan raads- en commissieleden voor
reis- en verblijfkosten buiten de gemeente;
8. de ter beschikkingstelling van informatie- en communicatievoorzieningen aan raads- en
commissieleden.
Wij hebben in concept een lokale verordening rechtspositie raads- en commissieleden opgesteld.
Onderstaand stellen wij voor rechtspositionele bepalingen daarin wel/niet op te nemen.
ad 7; aanpassing vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden
De hoogte van de raadsvergoeding is verplichtend bepaald op een vast bedrag per inwonersklasse.
Vanaf de dag van beëdiging hebben de raadsleden recht op de vergoedingen die verbonden zijn aan
hun functie. De gemeenteraad kan op grond van artikel 3.1.1, lid 5 Rpb bij verordening bepalen dat
een deel van de vergoeding voor de werkzaamheden (max. 200Zo) wordt uitbetaald als presentiegeld.
Er mag daarbij geen onderscheid worden gemaakt tussen raadsleden; een presentievergoeding
geldt voor alle raadsleden. Deze bepaling kan bijv. worden benut bij zogenaamd spookleden.
Advies: in de verordening geen artikel opnemen over de aanpassing van de raadsvergoeding; gelet
op het hoge aanwezigheidpercentage van de raadsleden ontbreekt de noodzaak daartoe.
ad 2: toelage raadslid onderzoekscommissie
De onderzoekscommissie bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de Gemeentewet is het zwaarste
middel van de gemeenteraad om het door uw college gevoerde bestuur te onderzoeken. Deze
commissie wordt gerekend tot de categorie 'zware commissies' waarvan de werkzaamheden van
een zodanige omvang en gewicht zijn dat deze niet gerekend kunnen worden tot de normale
werkzaamheden en de vergoeding die daarvoor staat.
Het benodigde werk kan inhoudelijk en qua belasting zodanig variëren dat de hoogte van de
vergoeding voor dat werk is overgelaten aan de gemeenteraad. De keuze wordt gelaten aan de
gemeenteraad om de factor te bepalen: 1, 2 of 3 maal de maandelijkse vergoeding. De vergoeding
mag per jaar echter niet hoger zijn dan driemaal de maandelijkse raadsvergoeding.
Bij 2 onderzoeken in een kalenderjaar bestaat er slechts recht op eenmaal de maximale vergoeding
per jaar. Bij 2 onderzoeken waarbij sprake is van kalenderjaaroverschrijdend, bestaat er per
kalenderjaar recht op eenmaal de maximale vergoeding per jaar.
De duur van de activiteiten is van belang, niet de duur van het lidmaatschap. Om die reden stelt de
burgemeester de duur van de activiteiten vast.
Advies: de factor vaststellen op driemaal de maandelijkse vergoeding.
ad 3: toelage raadslid bijzondere commissie
Ook bijzondere commissies worden gerekend tot de categorie 'zware commissies' met een
bijzondere opdracht die een zware belasting vormt. Anders dan bij de artikelen 3.1.2
(vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie) en 3.1.3 (onderzoekscommissie) van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, benoemt artikel 3.1.4 (bijzondere
commissies) geen specifieke commissies. Het is aan de gemeenteraad zelf te bepalen of een
commissie wordt aangemerkt als een bijzondere commissie. Op grond van dit artikel kan de
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gemeenteraad besluiten ook bijv. leden van de werkgeverscommissie, het presidium of de
agendacommissie een toelage te verstrekken, omdat de raad van oordeel is dat de werkzaamheden
van deze commissies meer inzet van de raadsleden vragen dan redelijkerwijs behoren tot de
reguliere werkzaamheden. Het raadsbesluit is een voorwaarde om de toelage vast te stellen.
In alle gevallen moet het gaan om een commissie die ingesteld is op grond van artikel 83 of 84
Gemeentewet. Een commissie ingesteld op grond van artikel 82 Gemeentewet heeft specifiek tot
doel de besluitvorming in de gemeenteraad voor te bereiden. Het lidmaatschap van raadsleden van
een 'artikel 82 commissie' behoort tot de reguliere werkzaamheden.
De duur van de activiteiten is van belang, niet de duur van het lidmaatschap. Om die reden stelt de
burgemeester de duur van de activiteiten vast.
Advies: de toelage vaststellen op het maximum bedrag van C 120,00 bruto per maand (norm 1 -1 2019; per 1 -7-2019 C 122,40 en per 1 -1 -2020 C 124,85).
ad 4: vergoeding raadsleden voor voorziening ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden
Raadsleden zijn vaak een belangrijk deel van de werkweek voor de gemeenteraad bezig en kunnen
daardoor in hun hoofdfunctie mogelijk minder pensioen opbouwen. Raadsleden hebben mogelijk
ook niet allemaal een hoofdfunctie in loondienst. In artikel 3.1.9. Rechtspositiebesluit DPA is
daarom de grondslag gecreëerd om bij verordening te bepalen dat de raadsleden een bedrag per
jaar ontvangen ter hoogte van één maandbedrag van hun vergoeding voor de werkzaamheden,
waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en
overlijden.
Het uitgangspunt van de rechtspositie DPA is dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen
ambtsdragers in een gelijke functie, tenzij dat uit de bepaling zelf volgt. Ten aanzien van het in het
eerste lid van artikel 3.1.9. bedoelde bedrag kan dus geen onderscheid worden gemaakt tussen
raadsleden die als gevolg van het raadslidmaatschap wel of geen adequate voorziening treffen of
getroffen hebben voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom of overlijden.
Advies: de vergoeding voor het treffen van een voorziening ter zake van arbeidsongeschiktheid,
ouderdom of overlijden opnemen in de verordening.
ad 5: verhoging vergoeding voor commissieleden (niet-raadsleden) voor het bijwonen van
commissievergaderingen
De hoogte van de vergoeding voor leden van gemeentelijke commissies, die zijn ingesteld op basis
van artikel 82, 83 en 84 Gemeentewet zijn imperatief bepaald op een vast bedrag per
inwonersklasse voor elke bijgewoonde vergadering (artikel 3.4.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers.
Evenals in het voormalige Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden kan de gemeenteraad in
bepaalde gevallen, zoals bij bijzondere deskundigheid en/of zwaarte van de taak in de commissie,
een hoger bedrag aan vergoeding per vergadering toekennen dan bepaald in het nieuwe
rechtspositiebesluit.
Advies: in de verordening een artikel opnemen zodat het in voorkomende gevallen kan worden
toegepast.
Ad 6: nadere regels niet-partijpolitieke georiënteerde scholing raads- en commissieleden
Artikel 3.3.3 eerste lid, Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers regelt dat de kosten
voor niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan congressen en
opleidingen, ten laste komen van de gemeente. De ínhoud 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 de scholing partijpolitiek georiënteerd is. Om in aanmerking te
komen voor de vergoeding van scholingskosten, moet gemotiveerd worden dat het gaat om
functiegerichte scholing. Scholing is functiegericht als zij beoogt de voor de functie benodigde
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vakkennis en vaardigheden te verwerven dan wel actueel te houden. Scholing is partijpolitiek
georiënteerd als zij geheel of gedeeltelijk tot doel heeft betrokkene op te leiden in het gedachtegoed
van de desbetreffende partij. Overigens kan de gemeente ook zelf scholing (laten) verzorgen. Ook
die kosten komen ten laste van de gemeente.
Artikel 3.3.3, tweede lid, biedt de gemeenteraad de mogelijkheid tot het stellen van nadere regels
(lokale accenten) voor de scholing van zijn leden. Deze nadere regels kunnen bijvoorbeeld in een
scholingsplan komen te staan. In dit plan kunnen procedureregels voor individuele
scholingsverzoeken worden opgenomen als ook regels over de hoogte van de tegemoetkoming. Dit
plan kan vervolgens als handvat dienen bij toetsing van individuele scholingsaanvragen.
Het beoordelen van en/of fiatteren van scholingsaanvragen kan de gemeenteraad mandateren aan
de griffier.
Advies: - volstaan met het opnemen van de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de model
verordening van de VNG en als zodanig zijn weergegeven in artikel 6 van de verordening;
- de maximale vergoeding voor scholing afleiden van de motie "Raadsbudget training" d.d. 8
november 2018 en bepalen op C 10.000,00 op jaarbasis;
- het beslissen op de aanvraag mandateren aan de griffier.
ad 7: vergoeding reis- en verblijfkosten reizen buiten de gemeente
Ingevolge 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. In artikel 7 in de verordening wordt geregeld dat raads- en
commissieleden een vergoeding van de reis- en verblijfkosten voor reizen buiten het grondgebied
van de gemeente kunnen krijgen ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur. Onder
reizen 'buiten de gemeentegrenzen' kunnen ook de buitenlandse dienstreizen worden geschaard.
De naar redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten voor dienstreizen naar/in het buitenland, die
door of vanwege de gemeente zijn georganiseerd komen ook voor vergoeding in aanmerking. De
vergoeding voor noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfkosten is niet nader ingevuld en is
een lokale aangelegenheid per gemeente. Omdat in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers verder geen vergoedingsregeling is opgenomen, is voor het bepaalde in artikel 7
aansluiting gezocht bij de vergoedingsregeling voor wethouders.
Advies: de bepalingen ter zake uit de model verordening van de VNG overnemen en onverkort
opnemen in artikel 7 van de verordening.
ad 8: ter beschikkingstelling van informatie- en communicatievoorzieningen
Aan een raads- of commissielid wordt voor de duur van de uitoefening van de functie de
noodzakelijke informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking gesteld op grond van een
bruikleenovereenkomst. Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt ook verstaan een
smartphone en een computer en de daarbij behorende (internet)abonnementen. Een computer is
een desktop, een tablet of een laptop. Er mag slechts één computer verstrekt worden.
Advies: de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de model regeling van de VNG onverkort
opnemen in artikel 8 van de concept verordening.

4.
Middelen
Het nieuwe Rechtspositiebesluit en -regeling DPA leidt tot een aanpassing van toelagen en de
introductie van nieuwe vergoedingen; bijv. de reiskostenvergoeding en de toelage voor deelname
aan een bijzondere commissie. Het betreft hier verplichte uitgaven.
In het geval de raad besluit overeenkomstig het ontwerp raadsvoorstel en -besluit leidt ook de
lokale verordening tot meerkosten; met name de aanspraak op een vergoeding waarmee zij
voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (art. 4
lokale verordening).
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Voor 2019 bedragen de kosten:
reiskosten woon-werkverkeer
vergoeding voor voorzieningen (art. 4)
Voor 2020 worden de kosten geraamd op:
reiskosten woon-werkverkeer
vergoeding voor voorzieningen (art. 4)

C
877,00
j 18.701.00
C 19.578,00
Ç
900,00
Ç 19.348.00
C 20.248,00

In de begroting 2020 en volgende járen is geen rekening gehouden met de meerkosten op grond
van het RbDPA en de lokale verordening en is hiervoor dus ook geen dekking aanwezig. De
financiële gevolgen voor 2019 en volgende járen zullen dan ook in de tussenrapportage 2020 en de
perspectiefnota 2021 worden meegenomen.

5. Risico's
Met name het opnemen van de vergoeding voor het treffen van voorzieningen ter zake van
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (artikel 4 in de lokale verordening) heeft in
meerdere gemeenten tot een stevige politieke discussie geleid. Omdat een raadslid niet verplicht is
de vergoeding ook daadwerkelijk voor een voorziening te gebruiken, wordt de vergoeding door
sommige politieke partijen aangemerkt als een verkapte '13e maand' uitkering.
6. Communicatie/Aanpak
Na besluitvorming wordt uw raad en de commissieleden schríftelijk geïnformeerd over de
inwerkingtreding van de regeling.
7. Voorstel
Wij stellen voor bijgevoegde concept Verordening raads- en commissieleden gemeente Steenbergen
2019 vast te stelen
j
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen/
de secretaris,
de burgemeester,
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