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Bijlage Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019 Gemeente West Betuwe 
 

 

De noodzaak voor aanpassing van de Rechtspositie raad- en commissieleden is gelegen in het feit dat het 

nodig is continu te investeren in de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het politieke ambt. Het vak van 

volksvertegenwoordiger is complexer en dynamischer geworden. Het nieuwe, geharmoniseerde en 

gemoderniseerde rechtspositiebesluit dient volksvertegenwoordigers in dat kader beter te ondersteunen. 

 

Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in 

werking getreden. Deze nieuwe verordening regelt minder onderwerpen dan de verordeningen uit de 

voormalige gemeenten. Dit omdat het merendeel van de rechtspositionele regelingen, die in vorige 

verordeningen nog lokaal konden of moesten worden geregeld, nu dwingend geregeld zijn in het 

Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers. In deze verordening is daarom getracht om dubbelingen 

zoveel mogelijk te voorkomen met hogere wetgeving, zoals de Gemeentewet, Rechtspositiebesluit 

decentrale politieke ambtsdragers en daarbij behorende ministeriele regelingen. 

 

De verschillen zijn bijvoorbeeld zichtbaar op de verstrekking van ICT-middelen en de regeling voor 

reiskosten. Wat betreft het eerste is nu het fiscale regime leidend en wat betreft het tweede onderwerp 

zijn de regelingen uniformer en is ook sprake van vergoeding voor parkeer-, tol- en veergelden bij 

dienstreizen. 

 

Enkele voorbeelden van vaste vergoedingen waarop een raad- en/of commissielid recht heeft en is 

geregeld in het Rechtspositiebesluit wordt onderstaand aangehaald: 

 

Toelagen 

 

Artikel 3.1.2 Toelage vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie 

 

1. 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. 

 

Artikel 3.1.4 Toelage lid onderzoekscommissie 

 

1. Aan een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, 3e lid 

van de Gemeentewet wordt voor de duur van die commissie ten laste van de gemeente een 

toelage toegekend, waarvan de hoogte bij verordening wordt bepaald, maar die per jaar ten 
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hoogste driemaal de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 

3.1.1, 1e lid, bedraagt. 

 

Artikel 3.1.4 Toelage lid bijzondere commissie 

 

1. 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. 

  

Artikel 3.1.5 Toelage fractievoorzitter 

 

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. De toelage bedraagt ten hoogste € 150,- 

per maand. 

2. Voor zover het fractievoorzitterschap in de loop van de maand begint of eindigt, wordt de 

toelage, bedoeld in het 1e lid, voor die maand naar evenredigheid van de duur van het 

fractievoorzitterschap toegekend. 

 

Vergoedingen en voorzieningen 

 

Artikel 3.1.6 Onkostenvergoeding raadsleden 

 

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. 

2. Een raadslid dat in de loop van een maand is beëdigd of in de loop van een maand is 

afgetreden of overleden, ontvangt de vergoeding, bedoeld in het 1e lid, naar evenredigheid van 

de periode van uitoefening van het lidmaatschap in de bedoelde maand. 

 

Artikel 3.1.7 Reiskostenvergoeding raadsleden 

 

1. Een raadslid heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van: 

a. Reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de gemeenteraad en 

commissies en 

b. Reis- en verblijfskosten voor reizen binnen de gemeente gemaakt voor de uitoefening 

van de functie. 

2. Bij ministeriele regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de hoogte van de 

vergoedingen en de voorwaarden voor de aanspraken op grond van dit artikel. 
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Artikel 3.1.10 Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden raadsleden 

 

1. De gemeenteraad kan bij verordening bepalen dat de raadsleden eenmaal per jaar een bedrag 

ontvangen ter hoogte van het bedrag van de vergoeding van hun werkzaamheden voor één 

maand, waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, 

ouderdom en overlijden. 

2. Dit artikel is niet van toepassing op een raadslid dat is benoemd in een plaats die is 

opengevallen als gevolg van het tijdelijk ontslag van een raadslid wegens zwangerschap en 

bevalling of ziekte op grond van artikel X12 van de Kieswet. 

 

Artikel 3.1.10 Ziektekostenverzekering raadsleden 

 

1. Een raadslid  ontvangt ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten van een 

ziektekostenverzekering van € 109,24 per jaar. 

2. Een raadslid dat in de loop van een maand is beëdigd of in de loop van een maand is 

afgetreden of overleden, ontvangt de tegemoetkoming, bedoeld in het 1e lid, naar 

evenredigheid van de periode van uitoefening van het lidmaatschap in de bedoelde maand. 

 

Artikel 3.3.2 Informatie- en communicatievoorzieningen raadsleden 

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt ten laste van de gemeente aan een raadslid, een 

wethouder of de burgemeester voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en 

communicatievoorzieningen ter beschikking.  

Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt ook verstaan de daarbij behorende 

abonnementen. 

 

Artikel 3.3.4 Beroepsvereniging raadsleden 

 

Indien een raadslid, een wethouder of de burgemeester als zodanig lid is van een voor ieder raadslid, 

iedere wethouder of iedere burgemeester toegankelijke, landelijk georganiseerde beroepsvereniging die 

blijkens haar statuten deskundigheidsbevordering of belangenbehartiging van de functie van raadslid, 

wethouder of burgemeester ten doel heeft of mede ten doel heeft, wordt de contributie van die 

beroepsvereniging ten laste van de gemeente vergoed, tenzij het college van burgemeester en wethouders 

van oordeel is dat de activiteiten van de vereniging onvoldoende invulling geven aan het in de eerste volzin 

bedoelde doel. 

 

Artikel 3.4.3 Reiskostenvergoeding commissieleden 

 

1. Een commissielid heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van: 

a. Reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de commissies en 

b. Reis- en verblijfskosten voor reizen binnen de gemeente gemaakt voor de uitoefening 

van de functie. 

2. Bij ministeriele regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de hoogte van de 

vergoedingen en de voorwaarden voor de aanspraken op grond van dit artikel. 


