
 

 

Was Wordt 

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden gemeente Schagen 2018 

Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Schagen 2019 

Algemeen 

In deze verordening zijn de bepalingen voor de 

drie gremia opgenomen. 

Algemeen 

In deze verordeningen zijn alleen de bepalingen 

voor raadsleden en commissieleden 

opgenomen. Voor burgemeester en wethouders 

heeft het college een aparte verordening 

vastgesteld. 

 

§ 1 Algemene bepalingen Geen § indeling 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze verordening wordt verstaan onder:  

- commissie: commissie ingesteld op grond van 

de   artikelen 82, 83 en 84 van de Gemeentewet, 

- commissielid: lid van de commissie, bedoeld in 

artikel 1, onderdeel e, van het 

Rechtspositiebesluit raads,- en commissieleden  

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. 

§ 2 Voorzieningen voor raads- en 

commissieleden 

Geen § indeling 

Artikel 2. Vergoeding voor werkzaamheden van 

raadsleden. 

Vervallen, is opgenomen in het 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers.  

Artikel 2. Toelage raadslid onderzoekscommissie 

en bijzondere commissie(nieuw)   

1. Een raadslid dat lid is van een 

onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, 

derde lid, van de Gemeentewet wordt voor de 

duur van de activiteiten van die commissie ten 

laste van de gemeente een toelage toegekend 

van 25% van de maandelijkse vergoeding per 

maand. 

2. Een raadslid dat lid is van een bijzondere 

commissie als bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid, 

van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers wordt voor de duur van de 

activiteiten van de commissie een toelage 

toegekend gelijk aan het maximale bedrag per 

maand genoemd in artikel 3.1.4., lid 1, van het 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers.  

Artikel 3. Vergoeding voor het bijwonen van 

commissievergaderingen.  

Vervallen, is opgenomen in het 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers. 

Artikel 3. Reis-en verblijfkosten raads- en 

commissieleden voor reizen buiten de gemeente 

1. Voor reizen van boven de 50 km ter uitvoering 

van activiteiten binnen het kader van hun 

functie 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 deze reizen buiten het grondgebied van 

de gemeente worden aan een raadslid of 

commissielid bij gebruik van eigen auto tevens 

de parkeer-, veer- en tolkosten vergoed. 

Artikel 4. Reis- en verblijfskosten 

 

Artikel 4.  Nadere regels niet-partijpolitieke 

georiënteerde scholing raads- en 

commissieleden 

Artikel 4 in oude vorm komt in zijn geheel te 

vervallen. De nieuwe regeling is opgenomen in 

artikel 3. De oude regeling luidde als volgt: 
1. De vergoeding voor reis- en verblijfkosten als 
bedoeld in de artikelen 96, eerste lid, en 97 van 
de 
Gemeentewet is: 

a. voor wat betreft de reiskosten gelijk 

aan het overeenkomstig in artikel 4, 

onderdeel a en b, van de Regeling 

rechtspositie wethouders bepaalde; 

b. voor wat betreft de verblijfkosten 

gelijk aan het overeenkomstig in 

artikel 4, onderdeel c, van de 

Regeling rechtspositie wethouders 

bepaalde. 

Conform artikel 5 (oud). Met uitzondering van lid  

5. 

Artikel 5. Scholing  

Lid 5 is komen te vervallen. 

Artikel 5. Informatie- en 

communicatievoorzieningen raads- en 

commissieleden. 

Geheel nieuw artikel. In lid 4 is de 

overgangsbepaling opgenomen voor de huidige 

raadsleden en steunfractieleden 

(commissieleden). Deze bepaling vervalt bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 

Artikel 6. Computer 

Blijft voor de zittende raads- en commissieleden 

van kracht tot gemeenteraadsverkiezingen 2022 

(zie artikel 5, lid 4 nieuw). Voor nieuwe raads- en 

commissieleden wordt een tablet beschikbaar 

gesteld. 

Artikel 6. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel 

Vergaderingen. 

Inhoudelijk gelijk aan artikel 7 oud. De verwijzing 

naar (rechts)artikelen is aangepast aan het 

vigerende Rechtspositiebesluit  

 

Artikel 7. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel 

Vergaderingen 

Zie bij artikel 6 nieuw 

 

Artikel 7, 8, 9, 10 en 11  

Behoeven geen toelichting.  De verwijzing naar 

(rechts) artikelen is aangepast aan het 

vigerende Rechtspositiebesluit en aan de 

huidige werkwijze.  

In 7, lid 2 is de vergoeding geregeld voor reizen 

binnen de gemeente voor het uitoefenen van 

de functie voor raads- en commissieleden 

(steunfractieleden) 

§ 3 Voorzieningen voor wethouders  

Artikel 8 t/m 12 komen te vervallen in deze 

regeling. Worden opgenomen in een aparte 

regeling voor burgemeester en wethouders 

 

 

§ 4 De procedure van declaratie   

Artikel 13 Betaling vaste vergoedingen. 

Zie artikel 7 nieuw,  

 

 

Artikel 14 Betaling en declaratie onkosten. 

Zie artikel 8 nieuw.  

 

§ 5 Slotbepalingen  



 

 

 

Was/wordt Verordening Rechtspositie raad- en commissieleden Schagen 2019 

Artikel 15, 16 en 17 zijn vernummerd naar artikel 

9, 10 en 11  

 


