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Titel 
Verordening rechtspositie 
raads- en commissieleden 
gemeente West Betuwe 2019 
 

Titel 
Verordening rechtspositie 
raads- en commissieleden 
gemeente West Betuwe 2022 

Jaartal is aangepast. 

Artikel 6 lid 3 

In afwijking van het bepaalde in 

het eerste en tweede lid van dit 

artikel, geldt voor de 

raadsperiode 2019-2022 een 

overgangsperiode, waarin het 

principe “bring your own device” 

wordt toegepast.  

 

Artikel 6 lid 3 
Komt te vervallen 

Door gewijzigde wetgeving 
wordt in de nieuwe 
raasperiode informatie- en 
communicatie middelen 
verstrekt in bruikleen door de 
gemeente. 

Artikel 8 

Tenzij het Rechtspositiebesluit 

decentrale politieke 

ambtsdragers of de 

Rechtspositieregeling 

decentrale politieke 

ambtsdragers anders bepalen, 

vindt de betaling van de 

vergoeding van 

commissieleden, bedoeld in 

artikel 3.4.1 van het 

Rechtspositiebesluit 

maandelijks plaats met 

inachtneming van een 

vergoeding per bijgewoonde 

vergadering. 
 

Artikel 8 
Tenzij het Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke 
ambtsdragers of de 
Rechtspositieregeling 
decentrale politieke 
ambtsdragers anders bepalen, 
vindt de betaling van de 
vergoeding van 
commissieleden, bedoeld in 
artikel 3.4.1 van het 
Rechtspositiebesluit per 
kwartaal plaats met 
inachtneming van een 
vergoeding per bijgewoonde 
vergadering. 

De betalingstermijn is 

gewijzigd. 
 

Artikel 10 

De Verordening voorzieningen 

raads- en burgerleden gemeente 

West Betuwe 2019 en de 

Verordening geldelijke 

voorzieningen raads- en 

commissieleden gemeente 

Geldermalsen 2002 worden 

ingetrokken. 

 

 

Artikel 10 

De Verordening rechtspositie 

raads- en commissieleden 

gemeente West Betuwe 2019 

wordt ingetrokken. 
 

De vorige verordening wordt 
ingetrokken. 
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Artikel 11 

Deze verordening treedt in 

werking de dag na die van de 

bekendmaking en werkt terug 

tot 1 januari 2019. 

 

Artikel 11 

Deze verordening treedt in 

werking de dag na die van de 

bekendmaking en werkt terug 

tot 1 januari 2022. 

 

Jaartal is aangepast. 

Artikel 12 

Deze verordening wordt 

aangehaald als: Verordening 

rechtspositie raads- en 

commissieleden gemeente 

West Betuwe 2019. 
 

Artikel 12 

Deze verordening wordt 

aangehaald als Verordening 

rechtspositie raads- en 

commissieleden gemeente 

West Betuwe 2022. 
 

Jaartal is aangepast. 

Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 6  

Het college van burgemeester 

en wethouders stelt ten laste 

van de gemeente aan een 

raadslid, wethouder of de 

burgemeester voor de duur van 

de uitoefening van zijn functie 

de noodzakelijke informatie- en 

communicatievoorzieningen ter 

beschikking. Ook 

commissieleden kunnen 

aanspraak maken op ICT-

middelen op grond van art. 3.4.4 

Rechtspositiebesluit. Onder 

informatie- en 

communicatievoorzieningen 

wordt ook verstaan een 

smartphone een computer en 

de daarbij behorende 

(internet)abonnementen. Er 

mag slechts een één computer 

verstrekt worden. Geadviseerd 

wordt te verstrekken op basis 

van een bruikleenovereenkomst. 

Een computer is een desktop, 

laptop, tablet- of minicomputer. 

Een smartphone is niet te 

kwalificeren als computer. 

 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 6 

Het college van burgemeester 

en wethouders stelt ten laste 

van de gemeente aan een 

raadslid, wethouder of de 

burgemeester voor de duur van 

de uitoefening van zijn functie 

de noodzakelijke informatie- en 

communicatievoorzieningen ter 

beschikking. Ook 

commissieleden kunnen 

aanspraak maken op ICT-

middelen op grond van art. 3.4.4 

Rechtspositiebesluit.  

Onder informatie- en 

communicatievoorzieningen 

wordt verstaan een smartphone 

of een computer en de daarbij 

behorende 

(internet)abonnementen. Er 

mag slechts één informatie- en 

communicatievoorziening 

verstrekt worden. Geadviseerd 

wordt te verstrekken op basis 

van een bruikleenovereenkomst. 

Een computer is een desktop, 

laptop, tablet- of minicomputer. 

Een smartphone is niet te 

kwalificeren als computer maar 

Geel gearceerde tekst betreft 

de doorgevoerde wijzigingen. 

 

Bij de verordening 2019 is de 

gele tekst gewijzigd of komen 

te vervallen. 

Bij de verordening 2022 is de 

gele tekst gewijzigd of 

toegevoegd. 
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De gemeente West Betuwe 

maakt gebruik van een 

overgangsperiode, gedurende 

de raadsperiode 2019-2022 

wordt het principe “bring your 

own device” voortgezet. 

Daarom staat in de verordening 

dat in afwijking van het 

bepaalde in lid 1 en lid 2 in de 

periode 2019-2022 dit principe 

van toepassing is. Nieuwe 

raadsleden die in deze lopende 

raadsperiode worden benoemd 

kunnen gebruik maken van de 

overgangsperiode en wordt het 

principe “bring your own device” 

voortgezet en mag een raadslid 

hiervoor maximaal € 1000,- 

declareren.  
 

wel als informatie- en 

communicatiemiddel. 

 

Conform de mede door 

gemeenten vastgestelde 

Baseline Informatiebeveiliging 

Overheid (BIO), die geldt vanaf 1 

januari 2019 (Staatscourant 

26526; control 8.1.4), moeten 

“alle medewerkers en externe 

gebruikers alle bedrijfsmiddelen 

van de organisatie die ze in hun 

bezit hebben bij beëindiging van 

hun dienstverband, contract of 

overeenkomst teruggeven″. Zij 

kunnen hun ICTmiddelen dus 

niet overnemen van de 

gemeente. Dit geldt ook voor 

zowel wethouders als 

raadsleden en commissieleden. 
 

Bijlage toelagen 
Artikel 3.1.2 
Aan een raadslid dat lid is van 
de vertrouwenscommissie, 
bedoeld in artikel 61, 3e lid van 
de Gemeentewet, dan wel de 
rekenkamerfunctie uitoefent, 
bedoeld in artikel 81oa van de 
Gemeentewet, wordt voor de 
duur van de activiteiten van die 
commissie of de duur van de 
uitoefening van de 
rekenkamerfunctie per jaar ten 
laste van de gemeente een 
toelage verleend van € 120,- 
(per 1-1-2019 € 122,40) per 
maand. 
 
 

Bijlage toelagen 
Artikel 3.1.2 
Aan een raadslid dat lid is van 
de vertrouwenscommissie, 
bedoeld in artikel 61, 3e lid van 
de Gemeentewet, dan wel de 
rekenkamerfunctie uitoefent, 
bedoeld in artikel 81oa van de 
Gemeentewet, wordt voor de 
duur (aantal maanden) van de 
activiteiten van die 
vertrouwenscommissie of de 
duur van de uitoefening van de 
rekenkamerfunctie (per jaar) ten 
laste van de gemeente een 
toelage verleend op basis van 
de jaarlijkse Circulaire van het 
Ministerie Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties (per 1-1-
2022 € 128,23 per maand). 
 

De geel gearceerde delen in 
de bijlage 2022 zijn aangevuld 
c.q. gewijzigd ten opzichte 
van de bijlage 2019. 
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Bijlage toelagen 
Artikel 3.1.4 bijzondere 
commissie 

Indien de gemeenteraad besluit 

ter uitvoering van zijn taken en 

verantwoordelijkheden een 

bijzondere commissie 

(bijvoorbeeld de 

werkgeverscommissie griffie en 

de auditcommissie) in te stellen 

met een zodanig belang, 

belasting en tijdsbeslag dat die 

niet redelijkerwijs tot het 

reguliere werk van een raadslid 

geacht kunnen worden te 

behoren, kan de gemeenteraad 

bij verordening besluiten aan de 

raadsleden die lid zijn van die 

commissie ten laste van de 

gemeente een toelage toe te 

kennen van maximaal € 120,- 

(per 1-1-2019 € 122,40) per 

maand voor de duur van de 

activiteiten van de commissie 

per maand. 
 

Bijlage toelagen 
Artikel 3.1.4 bijzondere 
commissie 
Indien de gemeenteraad besluit 
ter uitvoering van zijn taken en 
verantwoordelijkheden een 
bijzondere commissie 
(bijvoorbeeld de 
werkgeverscommissie griffie en 
de auditcommissie) in te stellen 
met een zodanig belang, 
belasting en tijdsbeslag dat die 
niet redelijkerwijs tot het 
reguliere werk van een raadslid 
geacht kunnen worden te 
behoren, kan de gemeenteraad 
bij verordening besluiten aan de 
raadsleden die lid zijn van die 
commissie ten laste van de 
gemeente een toelage toe te 
kennen op basis van de 
jaarlijkse Circulaire van het 
Ministerie Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties (per 1-1-
2022 € 128,23 per maand). 
 

Geel gearceerde tekst en 
bedrag betreft de opgenomen 
wijziging. 

Bijlage toelagen 
Artikel 3.1.5 

1. De vergoeding voor de 

werkzaamheden, 

bedoeld in artikel 3.1.1, 

1e lid, wordt voor de 

fractievoorzitters voor 

de duur van de 

uitoefening van het 

fractievoorzitterschap 

verhoogd met een 

toelage van € 71,40 per 

maand, vermeerderd 

met € 10,20 voor elk 

raadslid dat de fractie 

telt, de fractievoorzitter 

zelf niet meegerekend. 

Bijlage toelagen 
Artikel 3.1.5 

1. De vergoeding voor de 
werkzaamheden, 
bedoeld in artikel 3.1.1, 
1e lid, wordt voor de 
fractievoorzitters voor 
de duur van de 
uitoefening van het 
fractievoorzitterschap 
verhoogd met een 
toelage van € 74,81 per 
maand, vermeerderd 
met € 10,68 voor elk 
raadslid dat de fractie 
telt, de fractievoorzitter 
zelf niet meegerekend. 
De toelage bedraagt ten 
hoogste € 160,29 per 
maand (de vermelde 

Geel gearceerd is de 
opgenomen wijziging. 
 
De bedragen zijn aangepast 
en de tekst in de bijlage 2022 
is met aanvullende tekst 
uitgebreid. Hiermee wordt 
aangegeven dat deze 
bedragen jaarlijks kunnen 
worden aangepast op basis 
van de circulaire vanuit het 
Ministerie. 
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De toelage bedraagt ten 

hoogste € 150,- per 

maand. 
 
 

bedragen zijn voor 2022 
en kunnen worden 
gewijzigd op basis van 
de jaarlijkse Circulaire 
van het Ministerie 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties). 

 

Bijlage toelagen 
Artikel 3.1.6 

1. Een raadslid ontvangt 

met ingang van de dag 

van zijn beëdiging 

gedurende zijn 

lidmaatschap van de 

gemeenteraad een 

onkostenvergoeding 

voor de aan de 

uitoefening van het 

raadslidmaatschap 

verbonden kosten van € 

173,40 per maand. 
 

Bijlage toelagen 
Artikel 3.1.6 

1. Een raadslid ontvangt 

met ingang van de dag 

van zijn beëdiging 

gedurende zijn 

lidmaatschap van de 

gemeenteraad een 

onkostenvergoeding 

voor de aan de 

uitoefening van het 

raadslidmaatschap 

verbonden kosten van € 

181,28 per maand (het 

vermelde bedrag is voor 

2022 en kan worden 

gewijzigd op basis van 

de jaarlijkse Circulaire 

van het Ministerie 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties). 
 

Geel gearceerd is de 
opgenomen wijziging. 
 
Het bedrag is aangepast en 
de tekst in de bijlage 2022 is 
met aanvullende tekst 
uitgebreid. Hiermee wordt 
aangegeven dat het bedrag 
jaarlijks kan worden 
aangepast op basis van de 
circulaire vanuit het 
Ministerie. 

Bijlage toelagen 
Artikel 3.1.10 ziektekosten 

1. Een raadslid  ontvangt 
ten laste van de 
gemeente een 
tegemoetkoming in de 
kosten van een 
ziektekostenverzekering 
van € 109,24 per jaar. 

 

Bijlage toelagen 
Artikel 3.1.10 ziektekosten 

1. Een raadslid  ontvangt 

ten laste van de 

gemeente een 

tegemoetkoming in de 

kosten van een 

ziektekostenverzekering 

van € 114,44 per jaar 

(het vermelde bedrag is 

voor 2022 en kan 

worden gewijzigd op 

basis van de jaarlijkse 

Circulaire van het 

Geel gearceerd is de 
opgenomen wijziging. 
 
Het bedrag is aangepast en 
de tekst in de bijlage 2022 is 
met aanvullende tekst 
uitgebreid. Hiermee wordt 
aangegeven dat het bedrag 
jaarlijks kan worden 
aangepast op basis van de 
circulaire vanuit het 
Ministerie. 
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Ministerie Binnenlandse 

Zaken en 

Koninkrijkrelaties). 
 

Bijlage toelagen 
Onderste regel 

-  
 

Bijlage toelagen 
Onderste regel 
Artikelen 3.3.2 en 3.3.4 zijn 
eveneens van toepassing op 
commissieleden. 
 

Deze laatste verwijzing is 
toegevoegd in de bijlage 
2022. 

 

 


