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Kennisnemen van 

 

De nieuwe regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019. 
 

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 de genoemde zeven rechtspositiebesluiten is er momenteel nog 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, die in de plaats komt van de verordening uit 2003. Deze lokale 
regeling bevat echter minder onderwerpen dan de verordening uit 2003. Dit komt 
omdat het merendeel van de rechtspositionele aanspraken, 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. 
Voor de lokale regeling dient de modelregeling van de VNG als basis. Voor de 
intrekking van de verordening uit 2003 leggen wij uw raad voor de oordeelraad van  
27 augustus en de besluitraad van 17 september 2019 een besluit voor. 
 
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. Op basis hiervan heeft het college op 16 juli jl. de 
regeling rechtspositie burgemeester en wethouders vastgesteld. 
 

Kernboodschap 

 

Kennis nemen van de nieuwe regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 
Veldhoven 2019 waarvan de bevoegdheid tot vaststellen bij het college ligt. 
 
Aangezien het college hier volledig open en transparant over wil zijn wordt de nieuwe 
regeling ter informatie voorgelegd aan de raad.  
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Vervolg 

 

Na vaststelling en publicatie van de regeling wordt deze opgenomen in de 
Regelingenbank.  
 

Communicatie en samenspraak 

 
Na vaststellen van de lokale regeling zal het besluit bekend gemaakt worden via 
Decentrale Regelgeving en Officiële publicaties (DROP). Tevens wordt de lokale 
regeling gepubliceerd in het DROP en wordt hierover een melding gedaan in het 
Veldhovens Weekblad. We publiceren het besluit op de openbare besluitenlijst van het 
college. 
 
Bijlagen 

 
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019. 
 


