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Onderwerp: Vaststellen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 

 

 
 
De raad besluit: 
 
De 'Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Oudewater 2019’ vast te stellen. 
 
 

Inleiding:  

Per 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de 
bijbehorende ministeriële regeling in werking getreden. De noodzaak voor aanpassing van de 
rechtsposities is gelegen in het feit dat het nodig is continu te investeren in de aantrekkelijkheid en 
kwaliteit van het politieke ambt. Het vak van bestuurder en volksvertegenwoordiger is complexer en 
dynamischer geworden. Het nieuwe, geharmoniseerde en gemoderniseerde rechtspositiebesluit 
dient bestuurders en volksvertegenwoordigers in dat kader beter te ondersteunen. 
 
Gemeenten regelen specifieke regels voor raads-, commissie- en collegeleden in eigen regelgeving. 
Voorheen was sprake van één verordening voor raads-, commissie- en collegeleden. Er is nu 
gekozen voor twee regelingen omdat in de wet – het Rechtspositiebesluit - ieder bestuursorgaan 
haar eigen regelruimte heeft gekregen bij bepaalde regelingen. Hierdoor wordt nu een verordening 
aan de gemeenteraad voorgelegd die geldt voor raads- en commissieleden en niet voor 
collegeleden. Het college stelt een eigen regeling vast. 
 
Door middel van dit raadsvoorstel wordt een nieuwe verordening aan de gemeenteraad voorgelegd. 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

Artikel 96, derde lid, van de Gemeentewet 
Afdeling 3.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 
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Beoogd effect: 

Het vaststellen van een nieuwe verordening die de rechtspositie van raads- en commissieleden 
binnen de gemeente Oudewater regelt en tegelijkertijd de oude verordening uit 2014 intrekt.  

Argumenten: 

Een nieuw rechtspositiebesluit 
Vanwege het van kracht worden van een nieuw rechtspositiebesluit voor decentrale politieke 
ambtsdragers is nieuwe lokale regelgeving benodigd, zoals hierboven onder ‘Inleiding’ staat 
aangegeven. De verordening die aan u wordt voorgelegd voorziet hierin. 
 
VNG-modelreglement 
Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van een VNG-modelreglement. Als bijlage 
bij dit raadsvoorstel treft u een brief aan van de VNG met verdere verduidelijking over het 
modelreglement. 
 
Lokale regelruimte 
In het modelreglement van de VNG is ruimte gelaten voor lokale regelruimte. In de verordening die 
aan u is voorgelegd, is ten opzichte van het modelreglement, dat u treft onder de brief van de VNG, 
een aantal zaken weggelaten: 
 
- Er is geen artikel opgenomen die de mogelijkheid biedt om een percentage van de 

raadsvergoeding uit te keren op basis van het aantal bijgewoonde vergaderingen. De praktijk in 
Oudewater leert dat nagenoeg geen sprake is van afwezigheid tijdens vergaderingen. 

- Geen artikel is opgenomen inzake verzekering van raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, 
ouderdom en overlijden. Dit gezien het feit dat – gezien de grootte van de gemeente – 
raadsleden in Oudewater voldoende tijd hebben om een ‘reguliere baan’ te hebben. Dit in 
tegenstelling tot grote gemeenten, waarbij het raadslidmaatschap nagenoeg een baan is. 

- Tevens is geen artikel opgenomen inzake loopbaanoriëntatie van raadsleden. Wettelijk gezien 
kan dit artikel alleen worden opgenomen indien sprake is van een gemeente met meer dan 
100.000 inwoners (artikel 3.1.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers). 

- Tenslotte is geen artikel opgenomen inzake verhoging vergoeding commissieleden voor het 
bijwonen van commissievergaderingen i.v.m. bijzondere deskundigheid. Hier is in Oudewater 
geen sprake van, vandaar dat hieromtrent geen artikel is opgenomen. 

 
Intrekken oude verordening 
Tegelijkertijd met het aannemen van de nieuwe verordening door de gemeenteraad, wordt de oude 
verordening uit 2014 ingetrokken. 

Kanttekeningen: 

De nieuwe verordening geldt alleen voor raads- en commissieleden. Het college stelt zelf een aparte 
regeling vast voor de collegeleden. 

Financiën: 

Aan dit raadsvoorstel zijn geen financiële consequenties verbonden. 

Uitvoering: 

De verordening treedt de dag na publicatie in werking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 
2019. 

Communicatie: 

Niet van toepassing. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Niet van toepassing. 
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Bijlagen: 

- Concept raadsbesluit (Bijlage 1) 
- Tekst verordening (Bijlage 2) 
- Toelichting op de verordening (Bijlage 3) 
- Brief VNG (Bijlage 4) 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het presidium, 

 
De griffier 
 
 
 
mr. A. van der Lugt 
  
 
 

 
De burgemeester 
 
 
 
mr. drs. P. Verhoeve 
  
 

 
 
 
 

  

 
 
 

 


