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Onderwerp 
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerleden Ridderkerk 2017 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerleden Ridderkerk 2017 vast te stellen en in 
werking te laten treden met ingang van de dag na de bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de 
Verordening rechtspositie raads- en burgerleden 2014 en de Verordening rechtspositie wethouders 2014 
gemeente Ridderkerk. 
 
Inleiding 
Op 14 juni 2016 is een ledenbrief van de VNG verschenen (bijlage 1) met een nieuwe modelverordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (bijlage 2). De voornaamste aanleiding voor het 
uitbrengen van een nieuwe versie van de modelverordening is gelegen in de wijzigingen in de 
werkkostenregeling. Dit zijn technische wijzigingen. Daarnaast worden steeds meer voorzieningen van 
politieke ambtsdragers dwingendrechtelijk geregeld in de rechtspositiebesluiten, ministeriële regelingen 
en de Gemeentewet. Als gevolg hiervan hoeft steeds minder vastgelegd te worden in de lokale 
gemeentelijke verordening. Zoveel mogelijk artikelen en bepalingen die nu in hogere wetgeving zijn 
geregeld, zijn in de (model)verordening geschrapt, zoals de artikelen over verlaging van de vergoeding 
voor de werkzaamheden van raads- en burgerleden bij arbeidsongeschiktheid en de compensatie van de 
korting op de werkloosheidsuitkering van raads- en burgerleden. Deze voorzieningen zijn geregeld het 
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 
 
Belangrijke wijziging is dat de verordening rechtspositie raads- en burgerleden en de verordening 
rechtspositie wethouders zijn samengevoegd in één integrale verordening. Verder zijn de volgende 
inhoudelijke wijzigingen opgenomen: 

- in artikel 3 (Scholing) is, overeenkomstig artikel 13 van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden, expliciet opgenomen dat alleen kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing 
ten laste van de gemeente kan worden gebracht en is een maximum bedrag voor scholing 
opgenomen waarop raads- en burgerleden binnen een fractie jaarlijks een beroep kunnen doen; 

- in artikel 5 (Uitkering bij overlijden) is voorzien in een uitkering bij overlijden van een raadslid; 
- in artikel 11 (Verhuis, reis- en pensionkosten en tegemoetkoming dubbele woonlasten bij benoeming) 

aansluiting bij de laatste wetswijziging betreffende de huisvestingsvoorzieningen voor wethouders 
(artikel 11). 

 
De nieuwe verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerleden Ridderkerk 2017 is opgenomen 
in het raadsbesluit (bijlage 5). Ter informatie is de verordening rechtspositie wethouders Ridderkerk 2014 
(bijlage 3) en de verordening rechtspositie raads- en burgerleden Ridderkerk 2014 (bijlage 4) bijgevoegd.  
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Beoogd effect 
De verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerleden actualiseren en laten aansluiten bij de 
gewijzigde rechtspositiebesluiten van wethouders, raads- en commissieleden. 
 
Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing. 
 
Argumenten 
De verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerleden moet aansluiten bij de actuele wet- en 
regelgeving. 
 
Overleg gevoerd met 
Met Loyalis is overleg gevoerd over de mogelijkheden voor collectieve verzekeringen voor raadsleden. 
Met het presidium ten aanzien van de voorzieningen voor raads- en burgerleden. 
 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De verordening wordt na het besluit ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Zuid 
Holland, omdat voor raads- en burgerleden is opgenomen dat de iPad/tablet na een bruikleenperiode van 
3,5 jaar niet ingeleverd hoeft te worden. Na goedkeuring volgt bekendmaking en treedt de verordening de 
dag daarna in werking. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën  
Geen gevolgen.  
 
Juridische zaken 
De grondslag voor de rechtspositie die in deze verordening wordt geregeld is te vinden in de artikelen 95 
eerste en tweede lid, 96 eerste en tweede lid, en 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen 22 
eerste lid, 23 eerste lid, 27a vijfde lid, van het Rechtspositiebesluit wethouders, en de artikelen 2, 4, 7a 
vierde lid, 13 tweede lid, 14, eerste lid en artikel 15 van het Rechtspositiebesluit raads- en 
commissieleden. 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De formele publicatie/ bekendmaking van de verordening volgt na goedkeuring door Gedeputeerde 
Staten. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
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Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Ledenbrief VNG met kenmerk U201502240 van 14 juni 2016 inzake de modelverordening 

rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (verseon nr. 1192187) 
2. Modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (verseon nr. 1192190) 
3. Aanvullende informatie: Verordening rechtspositie wethouders Ridderkerk 2014 (verseon nr. 

1192048) 
4. Aanvullende informatie: Verordening rechtspositie raads- en burgerleden Ridderkerk 2014 (verseon 

nr. 1192051) 
5. Concept raadsbesluit (verseon nr. 1192287) 
 


