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Aan de raden van de fusiegemeenten Harenkarspel, Schagen, Zijpe. 
 
Datum :  23 oktober 2012 
 
Raadsvergadering d.d. :  29 november 2012 
 
Agendapunt :  15 
 
Onderwerp :   Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013.  
 

 

Voorstel:  conform bijgevoegd concept-raadsbesluit instemmen met de Verordening rechtspositie 

                         wethouders, raads- en commissieleden 2013 en deze verordening ter vaststelling voorleggen  

                         aan de raad van de gemeente Schagen. 

 

 

 

 
Geachte leden van de gemeenteraden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe, 
 
Inleiding:   

 De bepalingen opgenomen in de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
2013 vinden hun grondslag in de Gemeentewet, de regeling rechtspositie wethouders, het 
rechtspositiebesluit wethouders  en het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

 
Wat willen we bereiken? 

 Nav de fusie per 01-01-2013 dienen de verordeningen van de 3 afzonderlijke gemeenten 
geharmoniseerd te worden waardoor de rechtspositionele aanspraken van wethouders, raads- en 
commissieleden met ingang van 01-01-2013 duidelijk en overzichtelijk in één verordening 
vastgelegd zijn. 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 Harmonisatie van de Verordening van de 3 afzonderlijke gemeenten tot één Verordening. 

 Ingevolge artikel 98 van de Gemeentewet dient de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2013 ter goedkeuring voorgelegd te worden aan Gedeputeerde Staten. 

 De huidige verordeningen worden per 1 januari 2013 ingetrokken, zijnde  
- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 (HK) 
- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006 (II) (Sgn) 
- Verordening voorziening wethouders, raads- en commissieleden 2006 (2) (Z). 

 
De rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden vinden hun grondslag in de Gemeentewet, de 
regeling rechtspositie wethouders, het rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raad- en 
commissieleden. 
In deze wet en rechtspositie zijn alle voor de rechtspositie van belang zijnde onderwerpen geregeld. Voor 
een aantal voorzieningen geldt dat de gemeente de vrijheid heeft om deze voorzieningen nader uit te werken 
in een lokale verordening. 

 
Deze lokale verordening per 1 januari 2013 is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. 

 
De bijgevoegde verordening is opgesteld aan de hand van de modelverordening van de Vereniging van 
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Nederlandse Gemeenten en de verordening van de 3 afzonderlijke gemeenten. 
 
Wat gaat het kosten? 
De budgetten die momenteel in de fusiegemeenten worden gehanteerd worden meegenomen in de 
begroting van de nieuwe gemeente. 
Zodra er duidelijkheid is met betrekking tot het aantal wethouders, raadsleden en commissieleden kunnen 
de werkelijke kosten inzichtelijk worden gemaakt en wordt, indien nodig, het budget bijgesteld middels de 
tussentijdse rapportage. 
 
Communicatie.  
Na vaststelling wordt de Verordening bekendgemaakt, waarna deze in werking treedt. 
Na inwerkingtreding wordt de Verordening naar de direct belanghebbenden verzonden. 
 
De stuurgroep HSZ, 
Namens deze, 
 
De voorzitter,    De secretaris, 
 
 
Ir. C.J. Vriesman   Drs. N.H. Swellengrebel 
 


