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Vaststellen lokale rechtspositiebepalingen voor raads- en commissieleden
aan de gemeenteraad
A Samenvatting
Het merendeel van de rechtspositionele regelingen voor raads- en commissieleden zijn
vastgelegd in het (landelijk geldende) Rechtspositiebesluit en de bijbehorende
Rechtspositieregeling. De voorgestelde Verordening bevat rechtspositionele onderwerpen
die op lokaal niveau geregeld kunnen worden.
B

Voorgesteld besluit
1. Vaststellen van de Verordening rechtspositie Raads- en Commissieleden 2019
2. Tegelijkertijd intrekken van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden gemeente Valkenswaard 2014.

C Inleiding
Toelichting
Per 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (hierna:
Rechtspositiebesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling, de Rechtspositieregeling
decentrale politieke ambtsdragers (hierna Rechtspositieregeling), in werking getreden. Alle
voormalige, voor de verschillende ambten van de decentrale bestuursorganen, geldende
rechtspositiebesluiten zijn samengevoegd in één rechtspositiebesluit. Er is nu één pakket aan
arbeidsvoorwaarden voor de verschillende groepen politieke ambtsdragers.
De grondslag voor het regelen van de rechtsposities van college en raad staat in de
Gemeentewet. In deze wet is ook vastgelegd dat “buiten hetgeen krachtens wet of regelgeving
is toegekend” geen andere inkomsten of aanspraken mogen worden genoten door bestuurders
en volksvertegenwoordigers.
Het merendeel van de rechtspositionele regelingen zijn dwingendrechtelijk vastgesteld in het
Rechtspositiebesluit en de Rechtspositieregeling. Op lokaal niveau kunnen nog maar een
beperkt aantal zaken rechtspositioneel worden geregeld en/of nader ingevuld. Dit zijn:
Voor raadsleden
• De regeling waarin bij verordening kan worden bepaald dat een deel van de
raadsvergoeding (maximaal 20%) wordt uitbetaald als presentiegeld. Deze
mogelijkheid bestond al in het voormalige Rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden en strekt ertoe om de vergoeding voor mogelijke spookleden te
beperken.
• Toekenning van een aanvullende toelage voor raadsleden lid van een
onderzoekscommissie en/of bijzondere commissie.
- Toelage lid onderzoekscommissie: een onderzoekscommissie wordt gerekend
tot de categorie “zware commissies” waarvan de werkzaamheden van een zodanige
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•

•
•

•

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
vaststelling van de hoogte van de vergoeding is overgelaten aan de gemeenteraad.
De vergoeding kan vermenigvuldigd worden met de factor 1, 2 of 3 met de
maandelijkse vergoeding, maar mag per jaar niet hoger zijn dan driemaal de
maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden. Het ontvangen van een toelage
is geregeld in artikel 3.1.4; de raad kan enkel de hoogte van de vergoeding
bepalen.
Toelage lid bijzondere commissie (op basis van artikel 83 of 84 Gemeentewet:
Ook bijzondere commissies worden gerekend tot de categorie “zware commissies”
met een bijzondere opdracht die een zware belasting vormt. Het is aan de
gemeenteraad om te bepalen of een commissie aangemerkt kan worden als een
bijzondere commissie én of aan de raadsleden die lid zijn van die commissie, een
toelage wordt verstrekt. De vaststelling dat een commissie wordt aangemerkt als
een bijzondere commissie is overigens een voorwaarde om de toelage vast te
stellen. De hoogte van de toelage wordt bij verordening vastgesteld, maar is
gemaximeerd op een bedrag van € 122,40,- per maand.
N.B. 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 vergoeding voor reis- en verblijfskosten buiten het grondgebied van de gemeente.
In artikel 3.1.7 van het Rechtspositiebesluit is de aanspraak voor een
reiskostenvergoeding voor het bijwonen van raadsvergaderingen en commissies en
voor reizen binnen de gemeente, neergelegd. De vergoeding voor reis- en
verblijfkosten buiten de gemeente moet worden geregeld bij verordening.
Vergoeding van kosten voor raadsleden uit de inwonersklasse 7, 8 en 9 in het kader
van loopbaanoriëntatie. Deze vergoeding is in geen van de drie gemeenten aan de orde
omdat het aantal inwoners per gemeente minder bedraagt dan 100.000.
Een vergoeding voor voorzieningen in het kader van arbeidsongeschiktheid, ouderdom
en overlijden. Raadsleden besteden vaak een belangrijk deel van de werkweek aan hun
raadsactiviteiten. Dat kan soms betekenen dat raadsleden in deeltijd zijn gaan werken
of af hebben gezien van het uitbreiden van hun deeltijdfunctie. Gevolg kan zijn dat er
minder pensioen wordt opgebouwd. Indien bij verordening geregeld kan aan raadsleden
een bedrag per jaar worden verstrekt ter hoogte van één maandbedrag van de
vergoeding voor de raadswerkzaamheden, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen
met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Ieder raadslid
ontvangt dan een vergoeding.
In het voormalige rechtspositiebesluit was een soortgelijke bepaling opgenomen, zij het
dat het college een collectieve voorziening afsloot. In het huidige Rechtspositiebesluit is
het aan de individuele raadsleden zelf om deze voorzieningen te treffen.
De mogelijkheid om nadere regels te stellen voor scholing.
Voor raads-(en commissieleden) is expliciet bepaald dat de kosten voor nietpartijpolitiek georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan congressen en
opleidingen, ten laste kunnen worden gebracht van de gemeente. De gemeenteraad
kan nadere regels stellen voor de scholing van zijn leden. Het kan dan bijvoorbeeld
gaan om procedureregels voor individuele scholingsverzoeken maar ook regels over de
hoogte van de tegemoetkoming.

Voor commissieleden
• Hogere vergoeding voor commissieleden waarbij sprake is van bijzondere
beroepsmatige deskundigheid of een zwaardere taak.
• Vergoeding van reis- en verblijfskosten buiten het grondgebied van de gemeente.
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Invulling lokale ruimte in de Verordening
Zoals hierboven aangegeven worden in de nieuwe verordening minder onderwerpen geregeld
dan in de huidige verordening. De reden hiervoor is dat het merendeel van de
rechtspositionele regelingen, die in de vorige verordening nog lokaal konden of moesten
worden geregeld, nu dwingend geregeld zijn in het Rechtspositiebesluit en de daarbij horende
Rechtspositieregeling. De verschillen zijn bijvoorbeeld zichtbaar op de verstrekking van ICTmiddelen en de regeling voor reiskosten. Wat betreft het eerste is nu het fiscale regime leidend
en wat betreft het tweede onderwerp zijn de regelingen uniformer en is nu ook sprake van
vergoeding voor parkeer-, tol- en veergelden.
Bij het invullen van de lokale ruimte moet een aantal keuzes gemaakt worden. In het
presidium van half april is uitleg verschaft over de wijzigingen in de rechtspositie van raads- en
commissieleden en zijn de te maken keuzes besproken. Vervolgens is afgesproken dat de
fracties drie weken (tot half mei) de tijd krijgen om te reageren op de concept-verordening
waarin gearceerd de keuzemogelijkheden zijn aangegeven. Geen van de fracties heeft een
reactie gegeven.
In het navolgende wordt een voorstel gedaan hoe de lokale ruimte in de verordening kan
worden uitgewerkt. De financiële gevolgen van de te maken keuzes zijn in de financiële
paragraaf nader uitgewerkt. Voor zover mogelijk, want elk raads- of commissielid kan
uiteraard zelf bepalen of er van een bepaalde voorziening al dan niet gebruik zal worden
gemaakt.
Toelichting per artikel
In het navolgende wordt per artikel een toelichting gegeven.
Artikel 1: dit artikel geeft de definitiebepalingen weer en spreekt voor zich.
Artikel 2: de raad is bevoegd om bij verordening de hoogte van de vergoeding vast te
stellen. In de conceptverordening van de VNG wordt de keuze gelaten om de factor te bepalen
op 1, 2 of 3 maal de maandelijkse vergoeding. De vergoeding mag per jaar echter niet hoger
zijn dan driemaal de maandelijks vergoeding voor de werkzaamheden. Voorgesteld om de
maandelijkse toelage te bepalen op 25% van de reguliere vergoeding voor de werkzaamheden.
Hiermee wordt voorkomen dat bij wijziging van de maandelijkse vergoeding de verordening
moet worden aangepast. De vergoeding kan op jaarbasis maximaal 3 maal de maandelijkse
vergoeding bedragen en daarmee wordt binnen de kaders gebleven zoals vastgesteld in artikel
3.1.3. van het Rechtspositiebesluit.
Artikel 3: de hoogte van de toelage wordt bij verordening vastgesteld en is gemaximeerd op
een bedrag van € 122,40 per maand.
Artikel 4: bij verordening kan worden geregeld dat aan raadsleden per jaar een bedrag ter
hoogte van één maandbedrag van de raadsvergoeding kan worden verstrekt waarmee
voorzieningen kunnen worden getroffen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid, ouderdom
en overlijden. Het opnemen van dit artikel is optioneel. In het voorstel is ervoor gekozen om
deze mogelijkheid op te nemen.
Indien de raad het voorstel op dit punt accordeert zal de vergoeding met terugwerkende vanaf
28 maart 2018 worden uitgekeerd (artikel 5.3 juncto artikel 3.1.9 Rechtspositiebesluit).
(N.B.: voor zover voor raadsleden op grond van het oude Rechtspositiebesluit collectieve
verzekeringen zijn afgesloten voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden, kunnen
deze op grond van het overgangsrecht gehandhaafd blijven. In dat geval ontvangen de
betrokken raadsleden uiteraard geen bedrag om zelf een dergelijke verzekering af te sluiten.
Artikel 5: In de huidige verordening komen reis- en verblijfkosten van raadsleden in verband
met reizen buiten het grondgebied van de gemeente (ter uitvoering van een beslissing van het
gemeentebestuur) voor vergoeding in aanmerking. Onder reizen “buiten de gemeentegrenzen”
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kunnen overigens ook buitenlandse dienstreizen worden geschaard. Geadviseerd wordt het
huidige artikel te handhaven onder de toevoeging dat ook commissieleden voor vergoeding
van deze kosten in aanmerking komen. De aanspraak op reiskosten in verband met reizen
binnen de gemeentegrenzen is in artikel 3.1.7 ( voor raadsleden) en artikel 3.4.3 (voor
commissieleden) van het Rechtspositiebesluit geregeld en behoeft dus niet meer in de
verordening te worden opgenomen.
Artikel 6: het verstrekken van een vergoeding voor niet-partijpolitieke scholing is optioneel.
In de voorgestelde verordening is er voor gekozen om -zoals ook in de huidige verordeningeen vergoeding te verstrekken in de kosten van deze scholing. De bepaling die onder de
huidige verordening de scholingskosten regelt, kan dus (nagenoeg identiek) behouden worden.
Artikel 7:
In het conceptvoorstel is gekozen voor het toekennen van een hogere vergoeding voor
commissieleden (niet-raadsleden) voor het bijwonen van de vergaderingen en wordt
voorgesteld om hiervoor een percentage van 110% van de vergoeding te hanteren. Uiteraard
moet dan wel voldaan zijn aan de gestelde voorwaarden (bijzondere beroepsmatige
deskundigheid en zwaarte taak en/of omvang van de te verrichten arbeid).
Artikel 8:
Op grond van artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit worden aan raads- of commissieleden
voor de duur van de uitoefening van hun functie informatie- en communicatievoorzieningen in
bruikleen ter beschikking gesteld. Ten behoeve hiervan wordt een bruikleenovereenkomst
opgesteld. Raads- en commissieleden kunnen hier aanspraak op maken zonder dat hiervoor
nadere regeling in een verordening nodig is.
Op deze plaats wordt opgemerkt dat er geen sprake van een individuele aanspraak op alle
mogelijke middelen. Er kan dus niet per raadslid gevraagd worden om een voorziening (of
meerdere voorzieningen) op ICT- gebied. Bovendien moet de voorziening noodzakelijk zijn
voor de uitoefening van het raadslidmaatschap. De nadere invulling wat noodzakelijk wordt
geacht, wordt niet door de raad maar op grond van artikel 3.3.2. van het Rechtspositiebesluit
door het college vastgesteld (die zich uiteraard vooraf van advies laat bedienen).
Artikelen 9 tot en met 14:
Spreken voor zich.
Niet in de verordening opgenomen
Navraag bij de griffier leert dat er geen behoefte bestaat aan een vergoedingensysteem
waarbij een deel van de vergoeding als presentiegeld wordt uitgekeerd. Dat betekent dat een
presentietoelage niet in de verordening is opgenomen.
Indien er desondanks gekozen wordt voor een vergoeding in de vorm van presentiegeld wordt
geadviseerd het percentage vast te stellen op 20% van de maandelijkse vergoeding.

D Wat willen we bereiken?
nvt
E

F

Wat gaan we er voor doen?
nvt
Betrokken partijen
Griffier en het presidium.

G Beheer en onderhoud
nvt
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H Financiën
Kostenraming voorzieningen op basis van de verordening en Rechtspositiebesluit
De voorgestelde wijzigingen in de Verordening, tezamen met de dwingend geregelde
wijzigingen op grond van het Rechtspositiebesluit (waarbij de gemeente geen keuze heeft om
het wel of niet in te voeren), kunnen een financieel beslag op de begroting van de
raadsorganisatie hebben. De belangrijkste onderdelen zijn:
Dwingend geregeld in het Rechtspositiebesluit:
•

•

Geschatte reiskosten binnen de gemeente: € 5,70 (30 km x € 0,19) x 15 = ± € 85,50
per jaar/ per raads/commissielid. Uitgaande van 23 raadsleden betekent dit een bedrag
van € 1.966,50 (afgerond € 2.000,-) op jaarbasis.
De mogelijkheid van het declareren van reiskosten woon-werkverkeer binnen de
gemeente (openbaar vervoer/auto) zou een aanzienlijke toename van de
administratieve last kunnen betekenen. Het ware daarom praktisch om hiervoor een
vaste vergoeding per maand te verstrekken. De hoogte van de vergoeding kan dan per
raads-/commissielid worden vastgesteld op basis van eenmalig opgegeven aantal
reiskilometers van woonadres naar gemeentehuis en een schatting van het gemiddeld
aantal vergaderingen. Voor de schatting van de kosten is uitgegaan van een gemiddeld
aantal kilometers van 30 (15 kilometer x 2) en van ongeveer 15 vergaderingen op
jaarbasis.
Voor kosten van dienstreizen is er geen andere vergoedingsmogelijkheid dan het
indienen van declaraties.
NB. Tot op heden worden er geen reiskosten gedeclareerd voor woon-werkverkeer. Er is
dan ook nimmer een bedrag voor begroot.
Fractievoorzitters (in Valkenswaard zijn er 9 fractievoorzitters) krijgen maandelijks naast de reguliere vergoeding voor de werkzaamheden- een vaste vergoeding (toelage)
die als volgt is berekend en gemaximaliseerd: een basisbedrag van € 70,- vermeerderd
met € 10,- per fractielid (minus de fractievoorzitter) tot een maximum van € 150,- per
maand. Concreet betekent dit het volgende:
Helder & Gedreven:
€ 70 + € 50 = € 120
Valkenswaard Lokaal:
€ 70 + € 20 = € 90
Fractie Wout Verhoeven:
€ 70
CDA:
€ 70 + € 40 = € 110
PvdA:
€ 70 + € 10 = € 80
VVD:
€ 70 + € 10 = € 80
Samen voor Elkaar:
€ 70 + € 10 = € 80
D66:
€ 70
Vitaal Valkenswaard:
€ 70
In totaal is dit een bedrag van € 770,- op jaarbasis.
Fractievoorzitters ontvingen op basis van de voorgaande regelingen ook een
vergoeding, zij het dat deze anders werd berekend. De fractievoorzitters ontvingen tot
1 januari 2019 voor de duur van hun voorzitterschap namelijk een jaarlijkse toelage
gelijk aan 1,2 % van de vergoeding op jaarbasis en een toelage gelijk aan 0,4% van de
vergoeding op jaarbasis voor elk lid dat de fractie buiten de fractievoorzitter telt. De
toelagen tezamen bedragen ten hoogste 6,4 % van de vergoeding op jaarbasis. De
hoogte van de vergoeding op basis van het nieuwe recht komt min of meer op hetzelfde
neer; enkel de regels en berekening zijn vereenvoudigd.

Keuze gemeente
De hoogte van de kosten van de voorzieningen die bij Verordening geregeld kunnen worden is
afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Indien uitgegaan wordt van hetgeen in de
conceptverordening wordt voorgesteld dan kunnen de kosten als volgt geraamd worden:
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•

Maandelijkse vergoeding o.b.v. artikel 2: 25% x € 990,55 = € 247,64 x 12 =€ 2.971,65
op jaarbasis en per raadslid voor zover deel uitmakend van een
onderzoekscommissie. Dit is dus een p.m. post.
• Maandelijkse vergoeding o.b.v. artikel 3: € 122,40- x 12 = € 1.468,80 op jaarbasis en
per raadslid voor zover deel uitmakend van een bijzondere commissie. Ook dit is
een p.m. post.
• ICT-middelen: ±€ 500,- per raadslid/per 4 jaar (afschrijving). Per jaar komt dat neer
op een bedrag van ongeveer € 125,- per raadslid.
• Vergoeding voorziening pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden: € 990,55 per
jaar/per raadslid. De vergoeding wordt met terugwerkende kracht toegekend met
ingang van 28 maart 2018. Er vindt dus een nabetaling plaats.
• Reiskosten buiten de gemeente: p.m.
• Hogere vergoeding commissieleden o.b.v. artikel van de Verordening: € 82,46 x 110%
= € 90,70 indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 8
(bijzondere beroepsmatige deskundigheid en zwaarte taak).
Bovenstaande bedragen zijn per raadslid; er hebben 23 raadsleden zitting in de gemeenteraad
van Valkenswaard.
Terugwerkende kracht
Het rechtspositiebesluit en de rechtspositieregeling zijn met ingang van 1 januari 2019 in
werking getreden. Zoals hierboven aangegeven zal -indien er voor gekozen wordt om in de
verordening een vergoeding voor een voorziening voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en
overlijden, op te nemen, een nabetaling plaatsvinden vanaf 28 maart 2018.
NB. De kostenraming is voorgelegd aan de financieel adviseur.
I Vervolgstappen
De Verordening zal aan team P&O worden gezonden zodat de wijzigingen kunnen worden
verwerkt.
J

Communicatie
De Verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

K

Bijlage(n)
Geen.

L

Ter inzage liggende stukken
Geen.
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De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 98, 99 van
de Gemeentewet en [de ]artikel[en] [3.1.1, vijfde lid,] 3.1.3, eerste lid[, 3.1.4, eerste lid,
3.1.8, eerste lid, 3.1.9, eerste lid, 3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 3.4.1, eerste lid, en 3.4.2] en
3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;
BESLUIT
de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Valkenswaard
2019 vast te stellen
Artikel 1 Definitiebepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. commissielid: lid van een commissie als bedoeld in de artikelen 82, 83 en 84 van de
Gemeentewet, dat niet tevens raadslid is of ambtenaar die als zodanig tot lid van
een commissie is benoemd.
b. griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.
c. raadslid: lid van de gemeenteraad.
Artikel 2. Toelage raadslid onderzoekscommissie
1. Aan een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a,
derde lid, van de Gemeentewet wordt, overeenkomstig artikel 3.1.3 van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, voor de duur van de
activiteiten van die commissie ten laste van de gemeente een toelage per maand
toegekend ter hoogte van 25% de maandelijkse vergoeding voor de
werkzaamheden bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers.
2. Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester de duur van de
activiteiten vast.
Artikel 3. Toelage raadslid bijzondere commissie
1. Raadsleden die lid zijn van een door de gemeenteraad ingestelde bijzondere
commissie en waarvan de gemeenteraad vaststelt dat deze commissie een zodanig
belang dient dat de belasting en tijdsbeslag redelijkerwijs niet geacht kunnen
worden te behoren tot het reguliere werk van een raadslid, ontvangen ten laste van
de gemeente een toelage van € 122,40 per maand voor de duur van de activiteiten
van de commissie.
2. Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester de duur van de
activiteiten vast.
3. Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, wordt het
bedrag bij Ministeriële Regeling overeenkomstig gewijzigd.
Artikel 4. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en
overlijden
1. Een raadslid wordt eenmaal per jaar een bedrag toegekend ter hoogte van het
bedrag van de vergoeding voor de werkzaamheden voor één maand,, bedoeld in
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artikel 3.1.1, eerste lid, Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers,
waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en overlijden.
2. Dit artikel is niet van toepassing op een vervangend raadslid als bedoeld in artikel
X12 van de Kieswet.
Artikel 5. Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden voor reizen buiten de
gemeente
1. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een
beslissing van het gemeentebestuur als bedoeld in artikel 97 Gemeentewet worden
aan een raads- of commissielid vergoed:
a.
de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;
b.
bij gebruik van een eigen auto het maximumbedrag dat door een werkgever
aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt .
2. Voor reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een
beslissing van het gemeentebestuur, worden aan een raadslid of commissielid bij
gebruik van eigen auto tevens de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed;
3. In afwijking van het eerste lid ontvangt geen vergoeding degene die zitting heeft in
een commissie uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een functie
bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd.
4. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.
5. Als een raadslid of commissielid een tijdelijke functionele beperking heeft, kan voor
reizen als bedoeld in het eerste lid, een voor de beperking geschikte
vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking gesteld.
6. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een
raadslid of commissielid maakt in verband met reizen buiten het grondgebied ter
uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur worden ten laste van de
gemeente vergoed.
Artikel 6. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raads- en
commissieleden
1. Een raads- of commissielid dat wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde
scholing in verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dient daartoe vooraf een
gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.
2. Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een
kostenspecificatie.
3. Kosten van scholing die wordt georganiseerd door de beroepsvereniging van
raadsleden of door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt altijd voor
vergoeding door de gemeente in aanmerking als voldaan wordt aan de voorwaarden
genoemd in het eerste lid.
4. Voor de vergoeding van scholing wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd in het
raadsbudget. Deze reservering vormt het maximum bedrag dat in totaal door raadsen commissieleden kan worden gedeclareerd.
5. Aanvragen die niet overeenkomstig de bepalingen in deze verordening worden
ingediend komen niet voor vergoeding in aanmerking.
6. In voorkomende gevallen beslist de vergadering van fractievoorzitters van alle in de
raad vertegenwoordigde politieke groeperingen.
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Artikel 7. Hogere vergoeding commissieleden (niet-raadsleden) voor het
bijwonen van de vergaderingen
Een commissielid wordt een vergoeding toegekend van 110 % van de vergoeding waarop
hij overeenkomstig artikel 3.4.1, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale
politieke ambtsdragers aanspraak op maakt als:
a. het commissielid op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het
taakgebied van de commissie is aangetrokken en/of
b. het commissielid een vergoeding ontvangt die niet geacht kan worden in een redelijke
verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en/of de omvang van de door hem te
verrichten arbeid.
Artikel 8. Informatie- en communicatievoorzieningen raads- en commissieleden
1. Een raads- of commissielid tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten
laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatieen communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld bedoeld in artikel
3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het
model van de bruikleenovereenkomst vast.
2. Een raads- of commissielid levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking
gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.
Artikel 9. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel
1. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de
Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen,
tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
2. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de
Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen,
tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze verordening, voor zover
deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als
bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de
Loonbelasting 1964.
Artikel 10. Betaling vaste vergoedingen
Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling
van de vergoeding van commissieleden, bedoeld in artikel 3.4.1 het Rechtspositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers maandelijks plaats met inachtneming van een
vergoeding per bijgewoonde vergadering.
Artikel 11. Betaling en declaratie van onkosten
1. Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de
betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of
tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:
a.
betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de
gemeente toegezonden factuur
b.
betaling vooruit uit eigen middelen of
c.
betaling ten laste van de gemeentelijke creditcard.
2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat
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vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.
3. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 3 maanden na
factuurdatum of betaling door raads- of commissieleden ingediend bij de griffier.
4. Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan
raads- of commissieleden binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag wordt
overgemaakt.
Artikel 12. Intrekking oude Verordening
De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente
Valkenswaard 2014 wordt ingetrokken.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie en
werkt terug tot en met 1 januari 2019.
Artikel 14. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Valkenswaard 2019.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 18 december
2019.
Kenmerk: 1000066/1000807
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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