
Afwijkingen ten opzichte van de modelverordening van de VNG (bijlage) 1. In 

voorliggende verordening zijn meer begripsbepalingen opgenomen.  

2. Het artikel waarmee kan worden bepaald dat 20% van de raadsvergoeding wordt 

uitgekeerd op basis van het aantal bijgewoonde raadsvergaderingen is niet overgenomen.  

3. De hoogte van de vergoeding voor commissieleden is dwingend voorgeschreven in het 

Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en daarom niet herhaald in de verordening.  

4. Er zijn in Weert geen commissieleden die een vaste of een hogere vergoeding ontvangen. 

Daarom zijn de bepalingen, die daarover in de modelverordening zijn opgenomen, niet 

overgenomen.  

5. In Weert hebben commissieleden nimmer een reiskostenvergoeding ontvangen voor het 

bijwonen van vergaderingen. Dit wordt ook thans niet opgenomen in de verordening.  

6. De bepaling dat kosten van scholing (van raads- en commissieleden) die wordt 

georganiseerd door de beroepsvereniging van raadsleden of door de VNG altijd voor 

vergoeding in aanmerking komt, is niet overgenomen. Niet valt in te zien waarom er 

onderscheid zou moeten gemaakt tussen scholing die door deze instanties wordt 

aangeboden en andere vormen van scholing. Bovendien zal het budget toereikend moeten 

zijn.  

7. De bepalingen over het aanwijzen van bepaalde vergoedingen voor raadsleden, 

commissieleden en wethouders als eindheffingsbestanddeel in de zin van de 

werkkostenregeling zijn niet overgenomen, want deze zijn reeds dwingend opgenomen in 

het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en het Rechtspositiebesluit wethouders.  

8. In de verordening is, gelet op de besluitvorming in de raad hierover, niet de mogelijkheid 

opgenomen dat raads-, commissieleden en wethouders in plaats van computerapparatuur 

in bruikleen ook kunnen kiezen voor een tegemoetkoming voor het gebruik van eigen 

apparatuur.   

9. Ook is de bepaling over de vergoeding van de aanleg- en abonnementskosten voor een 

internetverbinding niet overgenomen. Bij het vaststellen van de huidige 

rechtspositieverordening was de overweging al, dat iedereen tegenwoordig al over een 

internetverbinding beschikt en bovendien niet te toetsen is welke kosten specifiek gemaakt 

worden voor het raadslidmaatschap, commissielidmaatschap of wethouderschap.  

10. Het artikel over de dienstauto is niet opgenomen, omdat de gemeente Weert geen 

dienstauto’s heeft.  

11. De bepaling over het gebruik van gemeentelijke creditcards is niet overgenomen, omdat de 

gemeente Weert deze niet hanteert.  

  

Wijzigingen ten opzichte van de huidige rechtspositieverordening (bijlage)  

1. De definitie van commissielid is rechtstreeks gekoppeld aan een drietal artikelen in de 

Gemeentewet in plaats van aan een hoofdstuk. Dit betekent inhoudelijk geen wijziging, 

maar is wel duidelijker.   

2. De definities van raadslid, griffier en gemeentesecretaris zijn weggelaten, want overbodig.  

3. De verwijzingen bij de definities naar de Verplaatsingsregeling 1989, de Reisregeling 

binnenland en de Reisregeling buitenland zijn weggelaten, omdat de verordening er verder 

niet meer naar verwijst.   

4. De artikelen over:   

● de hoogte van de raadsvergoeding;  

● de hoogte van de onkostenvergoeding voor raadsleden;  

● de toelage voor raadsleden die lid zijn van een vertrouwenscommissie, een 

rekenkamerfunctie of een onderzoekscommissie;  

● de compensatie vanwege korting op een werkloosheidsuitkering van een raadslid of 

een commissielid;  

● de tegemoetkoming voor raadsleden in de kosten van de ziektekostenverzekering;  

● de hoogte van het presentiegeld voor commissieleden; zijn niet meer opgenomen, 

omdat deze dwingend zijn voorgeschreven in het Rechtspositiebesluit raads- en 

commissieleden.  

5. Uit het artikel over scholing is eveneens verwijderd hetgeen al dwingend is voorgeschreven 

in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. Hierdoor resteren alleen nog lokale 

uitvoeringsbepalingen.   

6. Voor wethouders is geen artikel over scholing meer opgenomen, omdat de raad niet 

bevoegd is hierover regels te stellen.   



7. In het artikel over een buitenlandse excursie of reis wordt niet meer gesproken over ‘een 

raadslid’ en ‘een commissie uit de gemeenteraad’, maar over ‘een delegatie uit de 

gemeenteraad of een raadscommissie’.  

8. In de artikelen over het beschikbaar stellen van computerapparatuur en 

communicatieapparatuur is verwijderd de bepaling dat het college het model van de 

bruikleenovereenkomst vaststelt. In de praktijk gebeurde dat niet.  

9. Omdat het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden dwingend voorschrijft dat ook 

commissieleden recht hebben op computerapparatuur, beschikbaar gesteld door de 

gemeente, en de commissieleden-niet-raadsleden van de raadscommissies ook een iPad in 

bruikleen hebben ontvangen, wordt een bepaling ter zake van de praktische uitvoering 

daarvan aan de verordening toegevoegd.   

10. Het artikel over de onkostenvergoeding voor wethouders is niet meer opgenomen, omdat 

het Rechtspositiebesluit wethouders de hoogte daarvan dwingend voorschrijft. Bovendien 

wordt de onkostenvergoeding - zoals voorheen in Weert gebeurde - niet meer verminderd 

met de waarde van het beschikbaar gestelde beltegoed, de mobiele telefoon en de 

abonnementskosten, omdat het Rechtspositiebesluit wethouders geen kostencomponenten 

meer hanteert.  

11. De fietsregeling bestaat niet meer, waardoor de bepaling dat een wethouder hiervan 

gebruik kan maken, komt te vervallen.   

12. De bepaling dat de raad een hogere vergoeding voor commissieleden kan vaststellen en 

een commissielid een vaste vergoeding kan toekennen is niet meer opgenomen, aangezien 

het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden al een gelijkluidende bepaling kent en 

de gemeente deze mogelijkheid niet toepast.  

13. Net als bij het presentiegeld is nu bepaald dat een commissielid dat uit hoofde van dan wel 

als rechtstreeks uitvloeisel van een functie bij een instelling die grotendeels van 

overheidswege wordt gesubsidieerd ook geen reiskostenvergoeding en geen 

verblijfkostenvergoeding ontvangt.  

14. De declaratieprocedure is duidelijker beschreven.  

  


