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Onderwerp
Per 1 januari 2019 is een nieuw rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in 
werking getreden, het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Op lokaal niveau kan 
de gemeente een aantal zaken rechtspositioneel zelf regelen en/of nader invullen in een door de 
raad vast te stellen verordening.

Voorgesteld besluit:
De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020 vast te stellen.

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 maart 2020

besluit:

De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020 vast te

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,voorzitter,
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Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding
Per 1 januari 2019 is een nieuw rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke ambtsdragers in 
werking getreden, het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Op lokaal niveau kan 
de gemeente een aantal zaken rechtspositioneel zelf regelen en/of nader invullen in een door de 
raad vast te stellen verordening.

Beoogd effect
Voor de raads- en commissieleden van gemeente Bloemendaal een actuele verordening 
rechtspositie vast te laten stellen.

Politieke keuzeruimte
De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020 is in aanvulling op wat al dwingend is 
voorgeschreven in de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en 
de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. De verordening bevat minder artikelen 
dan voorheen omdat alle zaken die al in hogere regelgeving geregeld zijn niet meer opgenomen 
mogen worden. Onder het kopje gedachtegang vindt u de zaken die lokaal geregeld kunnen 
worden en waarover een besluit genomen moet worden.

Gedachtegang
Met betrekking tot de volgende zaken kan een gemeente zelf nadere regels stellen:

De mogelijkheid om bij verordening te bepalen dat ten hoogste 200Zo van de 
raadsvergoeding kan worden berekend naar het aantal bijgewoonde vergaderingen. 
Voorgesteld wordt om de maximale vergoeding te blijven betalen. Deze regeling is bedoeld 
om zogenaamd "spookraadslidmaatschap" tegen te gaan door een deel van de vergoeding 
op basis van aanwezigheid te betalen. In Bloemendaal is geen sprake van 
spookraadslidmaatschap.

Het vaststellen van de vergoeding voor reis- en verblijfkosten bij dienstreizen buiten het 
grondgebied van de gemeente.
Bij dienstreizen worden de kosten van het openbaar vervoer vergoed. Bij gebruik van de 
eigen auto wordt het maximumbedrag dat door een werkgever aan een werknemer per 
afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt vergoed. Hierin heeft de gemeente geen 
keuzevrijheid, maar de vergoeding moet wel in de lokale verordening vastgelegd worden.

De mogelijkheid om nadere regels te stellen voor scholing.
In artikel 3.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is geregeld dat 
de kosten van niet partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de 
functie van raadslid ten laste komen van de gemeente. Het is aan de gemeente zelf om een 
maximum bedrag vast te stellen. Als er geen maximumbedrag wordt vastgesteld moet 
ieder verzoek om vergoeding gehonoreerd worden)
Voorgesteld wordt om de maximale vergoeding voor scholing als volgt vast te stellen:
C 315,00 per jaar per raadslid;
C 315,00 per jaar per commissielid.

Het beschikbare budget per jaar bedraagt twee procent van de loonsom van de 
gemeenteraad. Dit is C 5.500 op jaarbasis. Ervaring leert dat dit bedrag in de afgelopen 
járen toereikend was. Indien deze regeling niet goed of niet voldoende voorziet in de 
behoeften van de raad kan er van afgeweken worden. Het beoordelen en fiatteren van een 
aanvraag voor scholingskosten kan worden gemandateerd aan de burgemeester en de 
griffier.
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De mogelijkheid om een aanvullende toelage toe te kennen aan raadsleden die lid zijn van 
een onderzoekscommissie en/of bijzondere commissie.
Deze commissies zijn in Bloemendaal op dit moment niet aan de orde. Voorgesteld wordt 
om hier een beslissing over te nemen op het moment dat een dergelijke commissie 
ingesteld wordt. Dan kan ook beter bepaald worden wat een redelijke vergoeding is voor de 
werkzaamheden.

Vergoeding van kosten in het kader van loopbaanoriëntatie voor raadsleden uit de 
inwonersklassen 7,8 en 9
Dit is voor Bloemendaal (inwonersklasse 3) niet van toepassing.

De mogelijkheid om aan raadsleden een vergoeding te betalen voor voorzieningen in het 
kader van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden;
Voorgesteld wordt om niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. In een kleine 
gemeente als Bloemendaal is het uitgangspunt dat het raadslidmaatschap werkzaamheden 
betreft die men naast het reguliere werk doet en dat een raadslid zich zelf verzekert tegen 
risico's als arbeidsongeschiktheid, overlijden en pensioen.

Overwegingen van het college
nvt

Middelen
Financiële middelen
Voor dit voorstel is C 5.500 nodig. Dit zou in de voorjaarsnota beschikbaar kunnen worden 
gemaakt.

Personele middelen 
nvt

Organisatorische middelen 
nvt

Participatie
nvt

Communicatie
Nvt

Samenwerking (Heemstede)
Nvt

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
De afdeling Personeel en Organisatie geeft aan de raadsleden voorlichting over alle wijzigingen in 
hun rechtspositie die voortvloeien uit het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers.

Evaluatie
Bij het opstellen van de Jaarrekening kan jaarlijks bekeken worden of het budget voor de kosten 
van scholing nog voldoende is.

Bijlagen
Bijlage 1. De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2020.
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Achterliggende documenten
nvt

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal

, burgemeester.


