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Adviesnota raad 

 
Intrekken verordening voorzieningen wethouders uit 2003. 
 

 

Samenvatting 

 
Met ingang van 1 januari 2019 is er een nieuw Rechtspositiebesluit en 
Rechtspositieregeling voor alle decentrale politieke ambtsdragers. Het merendeel van 
de aanspraken van collegeleden is geregeld in dit rechtspositiebesluit. Voor een 
beperkt aantal lokale afspraken is het nodig om een eigen regeling vast te stellen.  
De oude verordening uit 2003 komt te vervallen door invoering van het nieuwe 
rechtspositiebesluit. Er is een nieuwe lokale regeling gemaakt: de regeling 
rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019.  
 
De hoofdregel is dat de raad de bevoegdheid heeft om algemeen verbindende 
voorschriften (zoals een verordening/regeling) vast te stellen en bekend te maken, 
tenzij de wetgever bij wet aan een ander bestuursorgaan deze bevoegdheid heeft 
toegekend, zoals het college of de burgemeester. 
In het “Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers” is opgenomen dat het 
college bevoegd is over bepaalde onderwerpen regels vast te stellen (de wetgever 
heeft dus bij wet deze bevoegdheid toegekend aan het college). Deze bevoegdheid is 
expliciet neergelegd bij het college. Zij dienen daarvoor dan ook een besluit te nemen. 
Dit besluit nemen ze door de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders vast 
te stellen. Het vaststellen van de regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 
is dan ook een bevoegdheid van het college. 
 
Beslispunten 

 
1. de Verordening voorzieningen wethouders uit 2003 in te trekken.  
 
Inleiding 

 
Er is een nieuw rechtspositiebesluit voor decentrale politieke ambtsdragers per          
1 januari 2019. Met de inwerkingtreding van het nieuwe Rechtspositiebesluit 
decentrale politieke ambtsdragers wordt afscheid genomen van zeven individuele 
rechtspositiebesluiten. Per 1 januari 2019 is sprake van één Rechtspositiebesluit en 
één Rechtspositieregeling voor alle decentrale politieke ambtsdragers. 
Naast het rechtspositiebesluit heeft de gemeente Veldhoven een lokale verordening uit 
2003 waarin lokale afspraken en keuzen geregeld zijn.  
 
Gezien het nieuwe rechtspositiebesluit is het noodzakelijk om een nieuwe lokale 
regeling te maken. Deze bevat echter minder onderwerpen dan de verordening uit 
2003. Dit omdat het merendeel van de rechtspositionele regelingen, die in de vorige 
verordening nog lokaal konden of moesten worden geregeld nu dwingend geregeld is 
in het decentrale Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers. Slechts een klein deel 
blijft over voor de lokale regeling. 
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Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

- Gemeentewet  
- Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  
- Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers  

 

Beoogd effect 
 

Juridisch kloppende en transparante verstrekking van voorzieningen aan 
burgemeester en wethouders.  
 

Argumenten 

 

1.1 Er kunnen geen 2 regelingen gelijktijdig bestaan. 
 

De oude verordening kan vervallen en per ingangsdatum is alleen de nieuwe regeling 
van toepassing. De oude verordening kan niet meer gebruikt worden. 

 
Kanttekeningen en risico’s 

 

Geen.  
 

Financiën 

 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie en samenspraak 

 
Na intrekking van de verordening voorzieningen wethouders uit 2003 zal deze 
verwijderd worden.  
 
Uitvoering / planning 

 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 

 
1. Verordening voorzieningen wethouders uit 2003. 
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen 
voor de besluitvormende raadsvergadering op 17 september 2019. 
 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

De behandeling van dit voorstel in de oordeelsvormende raadsvergadering heeft geen 
aanleiding gegeven de stukken te wijzigen. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 
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secretaris                                     burgemeester 
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