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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden Ridderkerk 2019

Commissie Samen wonen 
9 mei 2019

Zaaknummer
54973
 

Portefeuillehouder
 

Gemeenteraad 
23 mei 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.v.straalen@ridderkerk.nl
 

 

 

Geadviseerd besluit
1. de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2019 vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2019 is in werking getreden het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers en de bijbehorende ministeriële regeling. Hierbij is een aantal rechtspositionele 
wijzigingen doorgevoerd die o.a. gevolgen hebben voor u als raadslid en voor de commissieleden 
(burgerleden). Het besluit biedt de mogelijkheid een aantal rechtspositionele zaken lokaal, bij 
verordening, te regelen of nader in te vullen.

Beoogd effect
Met de nieuwe verordening is de rechtspositie van Ridderkerkse raads- en commissieleden 
(burgerleden) weer in overeenstemming met de landelijke wetgeving en is deze geactualiseerd met de 
wensen vanuit uw raad.

Relatie met beleidskaders
N.v.t.

Argumenten
1.1. De lokale rechtspositieregling voor de Ridderkerkse raads- en commissieleden (burgerleden) is 
met de nieuwe verordening geactualiseerd en voldoet weer aan de landelijke wetgeving.

Bij het opstellen van de verordening is gebruikt gemaakt van de Model Verordening rechtspositie 
Raads- en commissieleden 2019 van de VNG.

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
De verordening wordt bekend gemaakt via officiëlebekendmakingen.nl.

Na inwerkingtreding van de verordening zal de griffier de raads- en burgerleden wijzen op de 
mogelijkheden die de nieuwe verordening voor hen biedt.

Evaluatie/monitoring
Als nieuwe wetgeving noopt tot aanpassing van de verordening, zullen opgedane ervaringen worden 
'meegenomen' en zo nodig leiden tot een verdere aanpassing. Desgewenst kan uw raad de 
verordening altijd tussentijds wijzigen.

Financiën
De financiële gevolgen van deze verordening, die met name betreffen de regeling voor 
arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden, worden meegenomen in de 2e Tussenrapportage 
2019.

Juridische zaken
Hiermee wijzigen de rechtspositionele rechten van raads- en commissieleden (burgerleden) en is de 
lokale regelgeving weer in overeenstemming met de landelijke wetgeving.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.
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Het presidium,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Verordening Rechtspositie Raadsleden en commissieleden Ridderkerk 2019  
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
23 mei 2019

Zaaknummer:
54973

Onderwerp:
Verordening rechtspositie raads- 
en commissieleden Ridderkerk 
2019

:

gelezen het voorstel van het presidium,

gelet op 

de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 98, 99 van de Gemeentewet en 

de artikelen 3.1.1, vijfde lid, 3.1.3, eerste lid, 3.1.4, eerste lid, 3.1.8, eerste lid, 3.1.9, eerste lid, 3.3.2, 
3.3.3, tweede lid, 3.4.1, eerste lid, en 3.4.2 en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers;; 

BESLUIT:

1. de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2019 vast te stellen.


