
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  15 juli 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  Marit van der Luit, team Beleid en Advies  

Onderwerp:  Wijziging rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers 

 

1. Aanleiding 

Met ingang van 1 juli 2014 is het Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie 
politieke ambtsdragers in werking getreden. Dit betekent dat de rechtspositie van onder andere 
burgemeester, wethouders, raadsleden en commissieleden is gewijzigd. In deze memo wordt 
u geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De volgende wijzigingen gelden voor alle decentrale politieke ambtsdragers.  
 
a. Onkostenvergoeding. 

Alle burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden ontvangen vanaf 1 juli 2014 
een vaste onkostenvergoeding. Afwijken van deze bedragen is niet mogelijk. Voor de 
raadsleden bedraagt de onkostenvergoeding € 165,-  netto. Tot 1 juli was de onkosten-
vergoeding gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente.  
 

b. Contributie beroepsverenigingen. 
Er is nu geregeld dat voor iedere decentrale politieke ambtsdrager in voorkomend geval 
de contributie van de beroepsverenigingen aan hem of haar wordt vergoed. Het gaat 
hierbij om vergoeding van het lidmaatschap van een landelijke beroepsvereniging met 
professionaliseringsoogmerk. De vergoeding is hiermee onderdeel van de bestuurskosten 
en niet van de onkostenvergoeding.  
 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 

c. Verbreding doelgroep en verduidelijking vergoeding van scholingskosten. 
Er is nu expliciet bepaald dat de kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde functionele 
scholing ten laste komen van het bestuursorgaan. De scholing kan zowel gericht zijn op 
het persoonlijk functioneren in het ambt als een loopbaangerichte opleiding zijn. Bij 
persoonlijk functioneren in het ambt  moet gedacht worden aan scholing die gericht is op 
het verkrijgen, vergroten en bijhouden van kennis, gericht op de functie die als politieke 
ambtsdrager vervuld wordt. Bij een loopbaangerichte opleiding gaat het vooral om 
opleidingen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling.  
Lokaal kunnen hier nadere regels voor gesteld worden. Bij de wijziging van de verordening 
rechtspositie wethouders en raadsleden (zie conclusie) komen wij hier op terug.   

 
d. Verduidelijking voorzieningen in verband met ziekte en andere schade als gevolg van een 

dienstongeval. 
Wanneer een ziekte of een ongeval in overwegende mate haar oorzaak vindt in de 
uitoefening van de aan het ambt verbonden werkzaamheden, kunnen de kosten die 
daaruit voortvloeien worden vergoed. Het gaat om de vergoeding van de kosten, niet  om 
het dekken van eventueel wegvallende inkomsten. Alle schade waarvan een causaal 
verband kan worden aangetoond met werkzaamheden die verbonden zijn met de functie 
en waarbij geen sprake is van eigen schuld, kan worden vergoed. Omdat zakelijk en privé, 
zeker bij raadsleden, door elkaar kunnen lopen, moet hierbij gedacht worden aan 
werkzaamheden die gedaan worden op grond van een raadsbesluit, een uitnodiging op 
basis van de functie van politiek ambtsdrager of een door de griffie georganiseerde 
activiteit. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid om in 
sommige gevallen te beoordelen of de schade toch moet worden aangemerkt als 
voortvloeiend uit de functie van politiek ambtsdrager.  
 

e. Grondslag vergoeding veiligheidsmaatregelen 
Helaas komt het voor dat burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden 
bedreigd worden. De kosten die ten behoeve van een veilige woon- en werkplek in het 
kader van het stelsel “bewaken en beveiligen” gemaakt moeten worden, worden door de 
gemeente vergoed. De vergoeding geldt ook voor gewezen politieke ambtsdragers.  

 
De volgende wijzigingen gelden alleen voor raadsleden:  
 
f. Bevoegdheid van de raad om de hoogte van de vergoeding voor de werkzaamheden bij 

verordening tot ten hoogste 20% naar beneden af te wijken.  
De gemeenteraad kan niet langer bij verordening de hoogte van de raadsvergoeding met 
maximaal 20% verlagen.  

 
g. Tegemoetkoming kosten ziektekostenverzekering.  

Een raads- of commissielid ontvangt ten laste van de gemeente een tegemoetkoming in 
de kosten van een ziektekostenverzekering van € 203,21 per jaar (prijspeil 2014). De 
verordenende bevoegdheid van de raad is geschrapt. De indexatiebepaling is gekoppeld 
aan de salarisontwikkeling van de sector Rijk.  

 
h. Voorkomen effecten samenloop vergoeding voor werkzaamheden in combinatie met een 

sociale zekerheidsuitkering.  
De bepalingen waarmee negatieve effecten van de samenloop van de raadsvergoeding 
met sociale zekerheidsuitkeringen opgevangen kunnen worden, gelden nu voor alle 
raadsleden en hoeven niet langer bij verordening geregeld te worden. 

3. Conclusie 

De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden zal als gevolg van deze 
wijzigingen aangepast moeten worden. De VNG past hiervoor de modelverordening aan en 
deze zal dit jaar per ledenbrief verstuurd worden. Hierna ontvangt uw raad de gewijzigde 
verordening ter vaststelling. De onkostenvergoeding is aangepast met ingang van juli 2014.. 


