
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 7 maart 2023 

Registratie nummer 
Voorstelnummer 

: GZDGWB/ 
: RV2023-016 

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de verordening vergoeding commissie    
   bezwaarschriften gemeente West Betuwe 

 

 

Onderwerp 

Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente West Betuwe. 

 

Beslispunten 

De Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente West Betuwe vast te stellen. 

 

Inleiding 

Sinds de herindeling is de vergoeding voor de commissie voor bezwaarschriften nog niet formeel 

geregeld. Van de leden van de commissie bezwaarschriften wordt specifieke expertise gevraagd. De 

leden zijn allen juridisch onderlegd en de maandelijkse vergadering vraagt om een gedegen 

voorbereiding c.q. bestudering van de te behandelen zaken. Ook tijdens de hoorzitting en daarna bij 

het formuleren en zo nodig redigeren van het door de secretaris opgestelde adviezen wordt een 

actieve rol van de commissie verwacht. De vergoeding dient afgestemd te zijn op de bijzondere 

deskundigheid en zwaarte en omvang van de taak. De vergoeding voor de commissie voor 

bezwaarschriften is altijd hoger dan de reguliere vergoeding die in artikel 3.4.1 van het 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor commissieleden van een gemeente van 

onze omvang wordt gehanteerd. Dit dient echter op grond van artikel 3.4.2 van genoemd 

Rechtspositiebesluit in een verordening van de raad te worden geregeld. 

 

Samenvatting 

De vergoeding aan de commissie voor bezwaarschriften heeft nog geen juridische basis. Het afwijken 

van de reguliere vergoeding voor commissieleden dient met een verordening te worden vastgesteld. 

 

Besluitgeschiedenis 

-- 

 

Beoogd effect 

Met het vaststellen van deze verordening beschikt de raad over een geactualiseerde verordening voor 

vergoeding van de commissie bezwaarschriften die in overeenstemming is met het 

Rechtspositiebesluit. 
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Argumenten 

1.1. Het afwijken van de standaardvergoeding voor commissieleden dient bij verordening te worden 

geregeld. 

In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is in artikel 3.4.1 de vergoeding voor  

commissieleden vastgesteld op 110,76 euro. De raad kan bij verordening bepalen dat de vergoeding 

voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie naar boven afwijkt van de vergoeding, 

bedoeld in artikel 3.4.1, eerste lid, ten aanzien van: 

a. een commissielid dat op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het 

taakgebied van de commissie voor deelneming aan haar werkzaamheden is aangetrokken, en 

b. een commissielid ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke 

verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te verrichten 

arbeid. 

Reeds vanaf 2006 (Geldermalsen) wordt een vergoeding per vergadering gehanteerd van 200 euro 

voor de voorzitter en 175 euro voor de leden. In verband met de inflatie sedertdien zou een verhoging 

met 20% op zijn plaats zijn. Dit brengt de vergoeding van de voorzitter op 240 euro en van de leden op  

210 euro per zitting. Bij omliggende gemeenten varieert de vergoeding tussen 200-250 euro voor de 

voorzitter en tussen 175-225 euro voor de leden. 

 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Financiën 

Uitgaande van 20 zittingen per jaar betekent de verhoging van de presentiegelden voor de commissie 

een toename van de jaarlijkse kosten van 2.200 euro.  FCL 6040240 en ECL 38600 (routenr. 3332). 

 

Communicatie en participatie 

De verordening dient te worden bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad. 

 

Uitvoering/Planning 

Deze verordening treedt in werking op de dag volgend na de dag van bekendmaking. 

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

N.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,    de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2023, 

gelet op de artikelen 84 juncto 96 van de Gemeentewet, artikel 3.1 van de Regeling rechtspositie 

decentrale politieke ambtsdragers en de artikelen 3.1 onder f., 3.4.1, eerste lid, 3.4.2 en 3.4.3 van het 

Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers; 

 

besluit: 

 

De Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente West Betuwe vast te stellen. 

 

 

Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente West Betuwe 

 

Artikel 1 Hoogte vergoeding 

1.Aan de voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften wordt een vergoeding per 

vergadering toegekend. 

 

2.Deze vergoeding per vergadering, waarin meerdere hoorzittingen kunnen worden gehouden, wordt 

vastgesteld op 240 euro voor de (plaatsvervangend) voorzitter en op 210 euro voor de 

(plaatsvervangende) leden. 

 

3.Daar waar het advies van de commissie geheel buiten een hoorzitting als bedoeld onder het vorige 

lid tot stand komt, bedraagt de vergoeding de helft van het op grond van het tweede lid te vergoeden 

bedrag. Dit geldt ook voor zover een lid een hoorzitting niet heeft bijgewoond, maar aan de 

totstandkoming van een advies wel zijn noodzakelijk zijnde bijdrage heeft geleverd. 

 

4.De bedragen in het tweede lid van dit artikel zijn niet bedoeld voor gemaakte reiskosten ingevolge 

artikel 96 lid 1 onder b van de Gemeentewet. Daarvoor ontvangen de commissieleden, per hoorzitting 

een bedrag per kilometer afstand tussen hun woonplaats en de plaats waar de hoorzitting plaatsvindt.  

 

5.Het gestelde in lid 4 geldt ook op het moment dat een commissielid uit hoofde van zijn functie als 

voorzitter of lid van de commissie om andere redenen reiskosten moet maken. 

 

6. Het college indexeert de bedragen genoemd in het tweede en derde lid jaarlijks, voor het eerst per 1 

januari 2025, aan de hand van het indexcijfer voor de (overheids)consumptie, onderdeel lonen en 

salarissen. De indexering vindt plaats overeenkomstig de indexcijfers zoals afgegeven in de jaarlijkse 

septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 
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Artikel 2 Uitbetaling 

De in artikel 1 genoemde vergoeding wordt aan het einde van het kalenderjaar uitbetaald. 

 

Artikel 3 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

 

Artikel 4 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als “Verordening vergoeding commissie bezwaarschriften gemeente 

West Betuwe”. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

Van 7 maart 2023, nummer 2023-016 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 
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