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Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
Als gevolg van onder andere wijzigingen in de rechtspositiebesluiten voor wethouders en raads- en 

commissieleden, de fiscale werkkostenregeling en (redactionele) wijzigingen in de modelverordening 

van de VNG wordt voorgesteld de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

te actualiseren. 

 

Gevraagde besluit 
De gewijzigde Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden vaststellen. 

 

Aanleiding 
De modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de VNG is aangepast.  

 

Belang 
De gemeenteraad is het bevoegde bestuursorgaan om deze verordening gewijzigd vast te stellen.  

 

Centrale vraag 
Voordat de nieuwe gemeenteraad aantreedt willen we graag dat op de nieuwe wethouders, raads- 

en commissieleden een moderne actuele lokale rechtspositieregeling van toepassing is.  

 

Kader 
Deze verordening is voor het laatst op 3 februari 2015 aangepast. De wettelijke kaders die hier van 

toepassing zijn betreffen de gemeentewet en de landelijk geldende rechtspositiebesluiten voor 

wethouders en raads- en commissieleden. 

 

Argumentatie 
De aanpassing van de modelverordening van de VNG is het gevolg van onder andere: 

- het feit dat steeds meer voorzieningen van politieke ambtsdragers dwingendrechtelijk zijn geregeld 

in rechtspositiebesluiten, ministeriële regelingen en de gemeentewet. Als gevolg hiervan dient steeds 

minder te worden vastgelegd in de lokale gemeentelijke verordening, waardoor zoveel mogelijk 

overbodige bepalingen uit deze verordening kunnen worden geschrapt of aangepast; 

- harmonisatie, vereenvoudiging, modernisering en redactionele verbetering van de rechtspositie; 

- wijzigingen in de werkkostenregeling, waarbij door de strakke fiscale eisen van de gebruikelijkheids- 

en noodzakelijkheidscriteria de bepalingen voor de vergoeding van computers zijn herzien; 

- wetswijzigingen betreffende huisvestingsvoorzieningen voor wethouders van buiten de gemeente; 
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Aangezien onze lokaal vastgestelde verordening voor een groot deel is gebaseerd op de VNG model 

verordening is aanbevolen onze verordening hierop aan te passen. Daarbij willen wij deze wijzigingen 

graag voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld hebben. 

 

Daarbij bestaat de nadrukkelijke wens om - gelijk als bij het personeel - in het kader van Bring Your 

Own Device ook aan wethouders, raads- en commissieleden geen computers en/of tablets meer 

beschikbaar te stellen, maar om onder bepaalde voorwaarden alleen vergoedingen te verstrekken 

voor door hen zelf aan te schaffen devices. 

 

Financiële consequenties 
Deze zijn er niet of nauwelijks, aangezien het hoofdzakelijk technische wijzigingen betreffen. 

 

Communicatie van het besluit 
Na publicatie van dit besluit treedt de gewijzigde verordening na de gemeenteraadsverkiezingen per 

21 maart 2018 in werking. 

 

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

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris, 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester, 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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