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Onderwerp 
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Albrandswaard 2016 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Albrandswaard 2016 vast te stellen 
en in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de 
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 gemeente Albrandswaard. 
 
Inleiding 
Op 14 juni 2016 is een ledenbrief van de VNG verschenen (kenmerk U201502240) (bijlage 1) met een 
nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (bijlage 2). De 
voornaamste aanleiding voor het uitbrengen van een nieuwe versie van de modelverordening is gelegen 
in de wijzigingen in de werkkostenregeling. Tevens zijn de huisvestingsvoorzieningen in de 
rechtspositiebesluiten en regelingen voor wethouders, in het kader van het streven naar harmonisering 
en modernisering van de rechtspositie, gewijzigd. Tot slot worden steeds meer voorzieningen van 
politieke ambtsdragers dwingendrechtelijk geregeld in de rechtspositiebesluiten, ministeriële regelingen 
en de Gemeentewet. Als gevolg hiervan hoeft steeds minder vastgelegd te worden in de lokale 
gemeentelijke verordening. Zoveel mogelijk artikelen en bepalingen die reeds in hogere wetgeving zijn 
geregeld zijn in de (model)verordening geschrapt. 
 
In bijlage 3 is de nieuwe Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
Albrandswaard 2016 opgenomen. Deze verordening is gebaseerd op de modelverordening en de lokale 
keuzes die zijn gemaakt in de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 
gemeente Albrandswaard. Ter informatie is de verordening uit 2014 bijgevoegd (bijlage 4) en een 
overzicht van de belangrijkste wijzigingen per artikel (bijlage 5). 
 
Beoogd effect 
De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Albrandswaard actualiseren en 
laten aansluiten bij de gewijzigde rechtspositiebesluiten van wethouders, raads- en commissieleden. 
 
Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing. 
 
Argumenten 
Onze verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden moet aansluiten bij de actuele 
wet- en regelgeving. 
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Uitvoering/vervolgstappen 
De gewijzigde verordening wordt na het besluit ter informatie aan GS Zuid Holland verzonden. Omdat 
voor raadsleden geen bijzondere of afwijkende vergoedingen of tegemoetkomingen worden toegekend, is 
goedkeuring van GS niet nodig. 
 
Financiën  
Geen gevolgen. 
 
Juridische zaken 
De grondslag voor de rechtspositie die in deze verordening wordt geregeld is te vinden in de 
Gemeentewet en rechtspositiebesluiten voor de politieke ambtsdragers (zie verwijzing naar de relevante 
artikelen in de aanhef van de verordening). 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na raadsbesluit: verplichting tot publicatie/bekendmaking van het besluit en publicatie/bekendmaking van 
de verordening in GVOP en CVDR. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Ledenbrief VNG met kenmerk U201502240 van 14 juni 2016 inzake de modelverordening 

rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (verseon nr. 1139886) 
2. Modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (verseon nr. 1139887) 
3. Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Albrandswaard 2016 

(verseon nr. 1139888) 
4. Aanvullende informatie: huidige Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

2014 gemeente Albrandswaard (verseon nr. 1139889) 
5. Aanvullende informatie: wijzigingen per artikel 2014-2016 (verseon nr. 1139890) 
 
 
Poortugaal, 8 november 2016 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


