
MOGELIJKHEDEN VOOR LOKAAL MAATWERK 

op grond van RECHTSPOSITIEBESLUIT DECENTRALE POLITIEKE AMBTSDRAGERS 

 

Uit brief van NVvR over het nieuwe Rechtspositiebesluit: 

Het Besluit regelt dat lokaal maatwerk bij verordening mogelijk is voor de volgende 

voorzieningen:  

a. een deel van de vergoeding voor de werkzaamheden aanmerken als presentiegeld 

om zo de vergoeding voor mogelijke spookleden te beperken;  

b. een toelage voor raadsleden van een vertrouwenscommissie en de 

rekenkamerfunctie;  

c. een toelage voor leden van een onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, 

derde lid, van de Gemeentewet;  

d. een toelage voor leden van een door de gemeenteraad aan te wijzen bijzondere 

commissie;  

e. het verstrekken van een bedrag aan raadsleden ten behoeve van een verzekering 

arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden;  

f. het verhogen van de door de minister vastgestelde vergoeding aan commissieleden 

voor het bijwonen van de vergaderingen vanwege noodzakelijke bijzondere 

beroepsmatige deskundigheid van commissieleden of de zwaarte van de taak.  

Twee voorzieningen zijn rechtstreeks ontleend aan de Gemeentewet namelijk  

g. om aan leden van het dagelijks bestuur van een bestuurscommissie ex artikel 83 

Gemeentewet en van commissies ex artikel 84 Gemeentewet een vaste vergoeding 

te geven in plaats van een vergoeding per vergadering.  

h. Ook kan aan deze leden een onkostenvergoeding worden toegekend. Een tweede 

voorziening die aan artikel 97 van de Gemeentewet is ontleend is een vergoeding 

voor reis- en verblijfkosten buiten de gemeente ter uitvoering van een besluit van 

de gemeenteraad. 

 

Toepassing in Hillegom 

a. Dit wordt niet toegepast. 

b. Dit wordt wel toegepast (art. 26a Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 

en commissieleden 2018).  

Artikel 26a Toelage bijzondere commissies 

1. Een lid van de raad dat lid is van de vertrouwenscommissie, bedoeld in artikel 

61, derde lid, van de Gemeentewet dan wel de rekenkamerfunctie, bedoeld in 

artikel 81oa van de Gemeentewet, uitoefent dan wel lid is van een 

onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 155a, derde lid, van de 

Gemeentewet, ontvangt voor de duur van het lidmaatschap van de commissie 

dan wel de duur van de activiteiten per jaar een toelage van 5% van de 

vergoeding voor de werkzaamheden op jaarbasis. 

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

lidmaatschap van de commissie dan wel de duur van de activiteiten vast. 



Volgens mij is nu juist geen maatwerk meer mogelijk omdat het rechtspositiebesluit 

stelt:  

Artikel 3.1.2 Toelage lid vertrouwenscommissie en rekenkamerfunctie 

1. Aan een raadslid dat lid is van de vertrouwenscommissie, bedoeld in artikel 

61, derde 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 maand.  

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

activiteiten vast.  

3. Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, 

wordt het bedrag in het eerste lid bij ministeriële regeling overeenkomstig 

gewijzigd. 

c. Dit is niet geregeld. Mocht er ooit een onderzoekscommissie worden ingesteld, 

dan kan dit op dat moment meegenomen worden in de besluitvorming. 

d. Dit is een nieuwe mogelijkheid. Hiervoor zou de Werkgeverscommissie in 

aanmerking kunnen komen. In de oude situatie was geen extra vergoeding voor 

leden van de Werkgeverscommissie mogelijk. Het Rechtspositiebesluit stelt nu: 

Artikel 3.1.4 Toelage lid bijzondere commissie  

1. Indien de gemeenteraad besluit ter uitvoering van zijn taken en 

verantwoordelijkheden een bijzondere commissie 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 maand voor de duur van de activiteiten van de commissie per 

maand.  

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

activiteiten vast.  

3. Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, 

wordt het bedrag in het tweede lid bij ministeriële regeling overeenkomstig 

gewijzigd. 

e. Dit wordt niet toegepast. 

f. Dit wordt niet toegepast. 

g. Dit is niet van toepassing. Hillegom kent niet dergelijke door de raad ingestelde 

commissies met een dagelijks bestuur. 

h. Zie bij g. 

 

 

17-12-2019 

Griffie Hillegom 


