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Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

Publiekssamenvatting
l.v.m. de inwerkingtreding van het geharmoniseerde en gemoderniseerde landelijk geldende 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt de lokale Verordening rechtspositie 
wethouders, raads- en commissieleden ingetrokken en komen hiervoor 2 aparte lokale regelingen in 
de plaats, waaronder de door de raad vast te stellen Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden.

Gevraagde besluit
De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Schagen 2019 vaststellen volgens bijgevoegd 
concept raadsbesluit, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening rechtspositie wethouders, 
raads- en commissieleden gemeente Schagen 2018.

Aanleiding
Met de invoering van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de bijbehorende 
ministeriële regeling is het merendeel van de rechtspositie dwingendrechtelijke geregeld. Hierdoor 
hoeft op lokaal niveau nog maar een beperkt aantal zaken rechtspositioneel te worden geregeld 
en/of nader ingevuld. Dit vraagt om intrekking van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- 
en commissieleden gemeente Schagen 2018 en de vaststelling van een nieuwe verordening.

Belang
De raad is bevoegd om de huidige verordening in te trekken en een nieuwe verordening vast te 
stellen, waarmee de lokale rechtspositie van de raads- en commissieleden weer aansluit op de wet
en regelgeving.

Centrale vraag
Deze vraag omvat hetgeen we aanvullend lokaal geregeld willen hebben aan aanspraken en 
voorzieningen voor de raads- en commissieleden.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Een geactualiseerde lokale regeling die weer geheel aansluit bij de gewijzigde wet- en regelgeving.

Kader
Op 20 februari 2018 heeft de raad vastgesteld de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden gemeente Schagen 2018.
Per 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de bijbehorende 
ministeriële regeling in werking getreden. Hiermee kan - afhankelijk van de lokale wensen - nog een 
beperkt deel lokaal worden geregeld.
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Argumentatie
Voorafgaand aan het nieuwe rechtspositiebesluit ging een lange periode van stapsgewijze 
harmonisering en modernisering van de rechtsposities van decentrale politieke ambtsdragers.
De inwerkingtreding van het nieuwe rechtspositiebesluit vormt het sluitstuk van dit meerjarige traject. 
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 rechtspositiebesluit 
dient bestuurders en volksvertegenwoordigers in dat kader beter te ondersteunen.
Hierbij is gestreefd naar een moderne rechtspositie die beter aansluit op de praktijk en daarnaast 
eenduidige, transparante en eenvoudig uitvoerbare regelingen kent. Uitgangspunt bij dit traject was 
‘geen versobering op de rechtspositie'.
Vanuit het streven naar meer eenduidigheid zijn zoveel mogelijk bepalingen verplichtend vastgesteld 
in hogere wet- en regelgeving om lokaal politieke discussies te voorkomen. Dit betekent dat er voor 
gemeenten minder ruimte is om lokaal van wettelijke regelingen af te wijken, maar ook veel minder 
hoeft te worden geregeld.
Aangezien de lokale wensen al in de huidige verordening zijn verwerkt, hebben we deze op dezelfde 
wijze geregeld in de nieuwe verordening. In de bijgevoegde was-wordt-lijst is aangegeven waar de 
verschillen liggen. De belangrijkste wijziging is dat de gemeente geen vergoedingen meer mag 
verstrekken aan raads- en commissieleden voor door hen aangeschafte tablets, maar dient deze 
tablets voortaan aan hen ter beschikking te stellen.
Ter uitvoering hiervan is een raamovereenkomst opgesteld om via een lokale leverancier een tablet 
aan te schaffen en ter beschikking te stellen onder de voorwaarden in een bruikleenovereenkomst. 
Voor de vergoeding aan zittende raads- en commissieleden is een overgangsrecht opgenomen.

Financiële consequenties
De vaststelling van de nieuwe verordening heeft op zich niet of nauwelijks financiële gevolgen.
Het nieuwe rechtspositiebesluit geeft de raads- en commissieleden nu aanspraak op vergoeding van 
hun reiskosten binnen de gemeente voor het bijwonen van de raads- en commissievergaderingen. 
Hiervoor wordt voorgesteld een forfaitair bedrag voor reizen ten behoeve van de uitoefening ven de 
functie te bepalen op C 10,- per maand voor alle raads- en steunfractieleden (commissieleden)
De kosten kunnen opgevangen worden binnen de reguliere begroting van de raad.

Communicatie van het besluit
Nieuwe raads- en commissieleden worden op de hoogte gebracht van hun rechtspositie en de wijze 
waarop een tablet door de gemeente beschikbaar kan worden gesteld.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Het presidium van de gemeente Schagen,

ť^riffuar

Mevrouw r 1' igerman Mevrouw M„Mevŕduw VU*f\ van Kbmpen-Nouwen

Gepubliceerde bijlage: was-wordt-lijst
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