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Nr. BW-10-01035 

B&W 02-02-2010 

Rcie M&B 15-02-2010 

 Griffie 3. B&W / Raad\1035 Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel 

Voorstel voor de vergadering van de raad van: 10-03-2010 

    

Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer: 10b 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Wijziging verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

1. aan de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden toe te voegen: 

artikel 26a  Toelage rekenkamercommissielid 

Het raadslid dat de rekenkamerfunctie uitoefent, bedoeld in artikel 81oa van de 

Gemeentewet, ontvangt voor de duur van het lidmaatschap van de rekenkamer-

commissie per jaar een toelage van 5% van de vergoeding bedoeld in artikel 2 op 

jaarbasis. 

2. de toelichting op de verordening hieraan aan te passen door 

- onder Hoofdlijnen gemeentelijke verordening artikel 26a te vermelden bij de 

 bepalingen inzake beloning voor werkzaamheden; 

- toe te voegen: 

Artikel 26a Toelage rekenkamercommissielidArtikel 26a Toelage rekenkamercommissielidArtikel 26a Toelage rekenkamercommissielidArtikel 26a Toelage rekenkamercommissielid 

In dit artikel is de toelage voor werkzaamheden van leden van de 

rekenkamercommissie geregeld. 

De hoogte van de toelage wordt bij gemeentelijke verordening bepaald. In 

artikel 26a, eerste lid, is er voor gekozen de hoogte van de toelage te bepalen 

op het bij Koninklijk Besluit vastgestelde maximum van 5% van de 

raadsledenvergoeding voor de werkzaamheden op jaarbasis. De raad kan ook 

een lager bedrag vaststellen.  

Voor de toepassing van het eerste lid stelt de burgemeester de duur van het 

lidmaatschap van de rekenkamercommissie vast. 

3. deze wijziging in te laten gaan met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009. 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (dec. 2008) 

- Koninklijk Besluit van 16 december 2009 houdende wijziging van enkele 

rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Bij Koninklijk Besluit van 16 december 2009 is onder andere bepaald dat de raad bij 

verordening een toelage kan toekennen aan het raadslid dat zitting heeft in de 

rekenkamercommissie. 
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Wij hebben in onze vergadering van 13 januari besloten u een voorstel voor te leggen 

om van deze mogelijkheid gebruik te maken, inclusief de mogelijkheid de toelage toe 

te kennen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2009. 

Wij stellen voor om, evenals bij de vergoeding voor het reguliere raadsledenwerk, de 

maximumtoelage toe te kennen. Deze bedraagt 5% van de reguliere vergoeding. 

 

ArgumenArgumenArgumenArgumenten:ten:ten:ten:    

Het lidmaatschap van de rekenkamercommissie brengt extra werkzaamheden met 

zich mee. De vergaderingen van de rekenkamercommissie moeten worden voorbereid 

en bijgewoond.  Voor dit extra werk werd tot nu toe geen vergoeding geboden. Nu 

het Koninklijk Besluit die mogelijkheid opent, is het niet meer dan redelijk daar ook 

ten volle gebruik van te maken. 

    

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

De kosten bedragen op jaarbasis € 353,63. Dit kan binnen de begroting worden 

opgevangen.    

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Geen. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

1. In het Koninklijk Besluit worden, naast leden van rekenkamercommissies, ook 

genoemd leden van vertrouwens- en onderzoekscommissies. Omdat deze 

commissies altijd voor een beperkte periode worden ingesteld, hebben wij ze niet 

in dit voorstel meegenomen. Als in de toekomst een dergelijke commissie wordt 

ingesteld, kan een eventuele toelage voor de leden in de desbetreffende 

verordening worden opgenomen. 

2. Het Koninklijk Besluit regelt een extra toelage voor fractievoorzitters en opent de 

mogelijkheid voor een extra toelage aan leden van de vertrouwenscommissie, 

rekenkamercommissie en onderzoekscommissie. Het zou naar ons oordeel 

redelijk zijn geweest als ook voor commissievoorzitters een extra toelage  

mogelijk was gemaakt. Dat dit niet gedaan is betekent naar ons oordeel echter 

niet dat de mogelijkheid voor rekenkamercommissieleden onbenut zou moeten 

blijven. 
 

namens de Agendacommissie, 

ir. D. Wiebes  

voorzitter 
 

 

Ter inzage gelegd: 

- Circulaire ministerie BZK 2009-0000752146, inclusief Koninklijk Besluit van 16 december 2009 

houdende wijziging van enkele rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers (Staatsblad 2009 

561 van 22 december 2009) 

- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008 


