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Onderwerp
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Weert 2019

Voorstel
1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om de "Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Weert 20t9" vast te stellen.
2. Eventuele wensen en/of bedenkingen inzake het initiatiefvoorstel kenbaar te maken aan
de raad.

Inleiding
De huidige rechtspositieverordening voor de raads- en commissieleden van de gemeente
Weert dateert van 3 november 2015 en is in 2OI7 geactualiseerd.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten de
rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers te uniformeren, modern¡seren en
harmoniseren. Hiertoe zijn een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers en een nieuwe Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers
vastgesteld. Ook is er een Ministeriële Circulaire "Introductie Rechtspositiebesluit
deeentrale politieke ambtsdragers" d.d. 28 november 2A18, kenmerk 2018-0000918502,
uitgebracht. De nieuwe centrale rechtspositie geldt voor raadsleden, wethouders,
burgemeesters, statenleden, gedeputeerden, commissarissen van de Koning, leden van
algemene en dagelijkse besturen van waterschappen, voorzitters van waterschappen en
de commissieleden van deze overheden.
Zoveel mogelijk rechtspositionele zaken worden nu centraal geregeld. De gemeenten
behouden daarnaast de mogelijkheid om enkele zaken aanvullend lokaal te regelen, bij
verordening. Een verordening als bedoeld, afgestemd op de nieuwe hogere wet- en
regelgeving, ligt nu voor.
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Het doel van voorliggend initiatiefvoorstel is een nieuwe rechtspositieverordcning voor de
raads- en commissieleden vast te stellen, afgestemd op de nieuwe landelijke regelgeving.
De lokale rechtspositieregels voor de burgemeester en de wethouders worden niet meer
door de raad vastgesteld. Daarvoor wordt een separaat besluit aan uw college voorgelegd

Argumenten
Voor een overzicht van hetgeen thans dwingend in het Rechtspositiebesluit is geregeld
wordt verwezen naar het initiatiefvoorstel.
De gemeente heeft beleidsvrijheid om bij verordening de volgende onderwerpen te
regelen:
1. Het vaststellen van de hoogte van de verplichte toelage voor de leden van een
onderzoekscommissie (bijvoorbeeld een enquêtecommissie) als bedoeld in artikel 155a,
derde lid, van de Gemeentewet.
2. Een toelage voor de leden van een door de gemeenteraad aan te wijzen bijzondere
commissie.
3. Het verstrekken van een bedrag aan de raadsleden ten behoeve van een verzekering

arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

4. De raadsvergoeding kan voor een deel worden aangemerkt als presentiegeld.
5. Een vergoeding voor reis- en verblijfkosten voor dienstreizen buiten de gemeentegrens
aan raads- en commissieleden.

In het initiatiefvoorstel wordt toegelicht waarom niet wordt voorgesteld om over te gaan
tot het in de verordening opnemen van de regelingen genoemd onder l tot en met 4. De
vergoeding, genoemd onder punt 5, is in voorliggende verordening opgenomen.

Kanttekeningen en risico's
Voorliggende verordening wijkt op een aantal onderdelen af van de modelverordening van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit is beschreven in de bij het raadsvoorstel

behorende bijlage. Het niet overnemen van bepalingen uit de modelverordening brengt
geen wijzigingen met zieh mee in de huidige rechtspositie van de raads- en
commissieleden in Weert. Dit geldt eveneens voor de wijzigingen ten opzichte van de
huidige rechtspositieverordening die in Weert geldt. De voorliggende verordening is veel
compacter dan de tlrans vigerende verordening, omdat per 1 januari 2019 veel
rechtspositionele aangelegenheden dwingend in landelijke wet- en regelgeving zijn
geregeld. Dit is ook beschreven in de bijlage.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De facultatieve voorzieningen uit het Rechtspositiebesluit die in voorliggende concept-

verordening zijn opgenomen zijn niet nieuw en hebben derhalve geen financiële gevolgen.
Er worden geen nieuwe voorzieningen in het leven geroepen.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
De ontwikkelingen in hogere regelgeving wordt gevolgd. Indien hierdoor aanpassingen aan
de lokale verordening noodzakelijk worden of als de praktijk uitwijst dat regelingen
aanpassing behoeven zal een nieuw voorstel in procedure worden gebracht'
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Com mu n icatie/

participatie

De besluiten tot vaststelling van de nieuwe verordening en tot intrekking van de
bestaande verordening worden ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend
gemaakt in het Gemeenteblad. Dit gebeurt elektronisch via de GVOP (Gemeenschappelijke
Voorzien ing Officiële Publicaties).

atikel 140 Gemeentewet wordt de nieuwe verordening voor een ieder
beschikbaar gesteld via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR).

Op grond van

De verordening wordt daarnaast opgenomen in het bestuurlijk informatiesysteem op de
gemeentelijke website, in het themadossier'vademecum'.

De nieuwe verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking
van het besluit en werkt terug tot en met l januari 2019.

Artikel 98 van de Gemeentewet bepaalt dat de verordening aan het college van
Gedeputeerde Staten wordt gezonden (repressief toezicht).

Overleg gevoerd met
Intern:
W. Coumans en A. van Halbeek (HRM)
Extern:
Niet van toepassing.

Bijlagen:
x Verordening rechtspositíe raads- en commissieleden gemeente Weert 2019.
x Bijlage met wijzigingen t.o.v. de modelverordening van de VNG en t.o.v. de huidige
rechtspositieve rorden
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x Modelverordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 van de VNG.

x Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Weert 2015
x Rechtspositiebeslu it d ecentra le po itieke a m btsd ra ge rs.
x Rechtspositiereg el in g decentra le pol itieke a m btsdra gers.
x Ministeriële Circulaire "Introductie Rechtspositiebeslu it decentra le politieke
ambtsdragers" d.d. 28 november 2OtB, kenmerk 2018-0000918502, met bijlage.
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