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Gemeenteraad:
6 mei 2019

Zaaknummer:
58431

Onderwerp:
Verordening rechtspositie raads- 
en commissieleden 
Albrandswaard 2019

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het presidium,

gelet op 

de artikelen 95 eerste en tweede lid, 96 eerste en tweede lid, en 97, 98, 99 van de Gemeentewet en 
de artikelen 3.1.3, eerste lid, 3.1.4, eerste lid, 3.3.2, 3.3.3, tweede lid, 3.4.1, eerste lid, en 3.3.8 van 
het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

artikel 3.3 Organisatieregeling Albrandswaard 2018;; 

overwegende, dat

een verordening waarin bepalingen zijn opgenomen inzake de rechtspositie van raadsleden en leden 
van de gemeentelijke commissies, noodzakelijk is;

burgerleden in Albrandswaard commissieleden zijn wanneer zij hun fractie vertegenwoordigen bij een 
Beraad & Advies of bij de auditcommissie;

BESLUIT:
1. de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Albrandswaard 2019 vast te 
stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2019, onder gelijktijdige 
intrekking van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Albrandswaard 
2016.

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 6 mei 2019.
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Geadviseerd besluit
1. de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Albrandswaard 2019 vast te 
stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht per 1 januari 2019, onder gelijktijdige 
intrekking van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Albrandswaard 
2016.

Voorstel
Inleiding
Op 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 
(Rechtspositiebesluit DPA) en bijbehorende Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers 
(Rechtspositieregeling DPA) in werking getreden (BZK circulaire 2018-0000918502). Met het 
Rechtspositiebesluit DPA en de Rechtspositieregeling DPA is beoogd de rechtspositie van de 
decentrale politieke ambtsdragers in de verschillende bestuurslagen zo veel mogelijk te harmoniseren 
en moderniseren. 
Het merendeel van de rechtspositie is dwingendrechtelijk vastgesteld. Op lokaal niveau kunnen nog 
maar een beperkt aantal zaken worden geregeld of nader ingevuld. De VNG heeft daartoe een tweetal 
modellen opgesteld: een modelverordening voor raads- en commissieleden en een modelregeling 
voor burgemeester en wethouders. In de nieuwe verordening is de rechtspositie van burgemeester en 
wethouders niet meer opgenomen. Burgemeesters en wethouders hebben een eigen 
rechtspositieregeling (bijlage 2). De huidige verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden uit 2016 moet worden aangepast.

Beoogd effect
De verordening Rechtspositie raads- en commissieleden Albrandswaard te actualiseren en 
moderniseren binnen de kaders van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Argumenten
1.1. De lokale verordening rechtspositie raads- en commissieleden moet aansluiten bij de actuele wet- 
en regelgeving

De meeste vergoedingen, tegemoetkomingen en andere rechtspositionele aanspraken zijn vastgelegd 
in hogere wet- en regelgeving (het Rechtspositiebesluit DPA en de Rechtspositieregeling DPA). 
Gemeenteraden hebben voor een beperkt aantal onderwerpen ruimte om zaken nader te regelen of in 
te vullen (keuzes). De invulling van deze lokale ruimte moet worden vastgelegd in de verordening. Het 
Rechtspositiebesluit DPA, de Rechtspositieregeling DPA én de verordening vormen samen de 
rechtspositionele aanspraken van raads- en commissieleden. Buiten hetgeen krachtens wet of 
regelgeving is toegekend mogen politieke ambtsdragers geen andere inkomsten of aanspraken 
genieten.



 1.2. De keuzemogelijkheden zijn besproken in het presidium

In het presidium van 25 maart 2019 zijn de onderwerpen besproken waar de verordening ruimte laat 
om keuzes te maken:

- De hoogte van de toelage voor een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie.

Het voorstel is om de hoogte van de toelage te maximeren. Deelname aan een onderzoekscommissie 
vergt heel veel tijd en is in die zin echt een verzwaring van het raadlidmaatschap.

 - De (gemotiveerde) aanwijzing van een bijzondere commissie en de hoogte van de toelage voor een 
raadslid dat lid is van een bijzondere commissie.

Het voorstel is de agendacommissie aan te wijzen als bijzondere commissie. Op die manier wordt de 
voorzitter van de agendacommissie mede gecompenseerd voor alle andere functies die hij bekleedt 
uit hoofde van de functie van plaatsvervangend voorzitter van de raad. Daarnaast wordt van de 
voorzitters van de vergaderingen van Beraad en Advies verwacht dat zij zich goed voorbereiden op de 
vergaderingen en zich laten trainen in het voorzitten. Het voorstel is om dezelfde toelage te hanteren 
als voor de vertrouwenscommissie, zijnde maximaal € 120 per maand.

- De aanspraak van raads- en commissieleden op een vergoeding voor reizen buiten de gemeente 
(reis- en verblijfkosten), ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur. 

Gelet op de toename van regionale overleggen enerzijds en het bijwonen van werkbezoeken buiten 
de gemeentegrens is het voorstel om ook de reiskosten buiten de gemeentegrens te vergoeden, voor 
zowel raads- als commissieleden.

 - De tegemoetkoming in de verblijfkosten bij dienstreizen maximeren.

Voor een tegemoetkoming in de verblijfkosten is het voorstel om aansluiting te zoeken bij hetgeen is 
geregeld voor wethouders. Dit zijn maximale vergoedingsbedragen voor verblijfkosten die door BZK 
jaarlijks worden geïndexeerd. Het advies is om deze maximum vergoedingsbedragen te hanteren om 
politieke discussies over declaraties te voorkomen.

 - Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

In het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers is een grondslag gecreëerd om bij verordening te 
bepalen dat de raadsleden een bedrag per jaar ontvangen ter hoogte van één maandbedrag van hun 
vergoeding waarmee zij voor(zelf) voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, 
ouderdom en overlijden. Het voorstel is om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. Bij de 
vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Albrandswaard 
2016 is destijds besloten dit niet te regelen.

Overleg gevoerd met
Binnenlandse Zaken en de VNG over de toelage voor leden van bijzondere commissies

Uitvoering/vervolgstappen
De verordening wordt na het besluit ter goedkeuring verzonden naar Gedeputeerde Staten Zuid 
Holland.

Financiële informatie
Aan de vaststelling van deze vordering zitten diverse financiële consequenties. Afhankelijk hierbij is in hoeverre 
door raadsleden en burgerleden gebruikgemaakt gaat worden van de reiskosten woon-werkverkeer en het 
declareren van reiskosten buiten de gemeentegrens. Het aanwijzen van de agendacommissie als bijzondere 
commissie betekent dat de leden van de agendacommissie ieder € 120 per maand krijgen. 



Bijlagen
1. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Albrandswaard 2019
2. Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Albrandswaard 2019
3. 58431 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Albrandswaard 2019


