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Adviesnota raad 

Verordening rechtspositie Raads- en Steunfractieleden 
Veldhoven 2019  
 

Samenvatting 

 
Op 1 januari 2019 zijn een nieuw rechtspositiebesluit decentrale politieke 
ambtsdragers en rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers in werking 
getreden. Ieder bestuursorgaan heeft eigen regelruimte gekregen. De raad dient deze 
vast te leggen in een verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden die 
terugwerkt tot en met 1 januari 2019. 
 
Beslispunten 

 
1. De Verordening voorzieningen raadsleden, commissieleden en steunfractieleden 

2014, vastgesteld op 25 maart 2014, in te trekken; 
2. De Verordening rechtspositie Raads- en Steunfractieleden Veldhoven 2019 vast te 

stellen; 
3. De bevoegdheid tot het goed- of afkeuren van een scholingsaanvraag van een 

raads- of steunfractielid te mandateren aan de griffier of zijn vervanger. 
 

Inleiding 

 
Per 1 januari 2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke 
ambtsdragers in werking getreden. Aan de inwerkingtreding van dit besluit ging een 
periode vooraf - 2013 tot en met 2018- van stapsgewijze harmonisering en 
modernisering van de rechtsposities van decentrale politieke ambtsdragers. De 
inwerkingtreding van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers vormt 
het sluitstuk van dit meerjarige traject. De noodzaak voor aanpassing van de 
rechtsposities is gelegen in het feit dat het nodig is continu te investeren in de 
aantrekkelijkheid en kwaliteit van het politieke ambt. Het vak van bestuurder en 
volksvertegenwoordiger is complexer en dynamischer geworden. Het nieuwe, 
geharmoniseerde en gemoderniseerde rechtspositiebesluit dient bestuurders en 
volksvertegenwoordigers in dat kader beter te ondersteunen. 
 
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 
decentrale politieke ambtsdragers. De grondslag voor het regelen van de 
rechtsposities van college en raad staat in de Gemeentewet. 
 
Het merendeel van de rechtspositionele regelingen zijn dwingendrechtelijk vastgesteld 
in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de 
Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. Op lokaal niveau kunnen, 
met de inwerkingtreding van het nieuwe besluit, nog maar een beperkt aantal zaken 
rechtspositioneel worden geregeld en/of nader ingevuld. 
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Ter voorbereiding op dit voorstel is een vragenlijst uitgezet onder alle raadsleden. In 
de vragenlijst werd gevraagd naar ieders voorkeur voor de invulling van de ‘lokale 
keuzes’, zoals hieronder nader is uitgewerkt. In de vergadering van het Presidium van 
3 juli jl. is besloten dat de keuzes waarvoor een meerderheid bestaat op basis van de 
resultaten van de vragenlijst verwerkt worden in de verordening. 
 
Deze lokale keuzes uit het rechtspositiebesluit kunnen alleen worden ingezet als de 
raad deze "activeert" door middel van een verordening. In deze verordening worden 
de aanspraken voor raads- en steunfractieleden geregeld en door de raad vastgesteld. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft modelverordeningen- en 
regelingen opgesteld naar aanleiding van het nieuwe Rechtspositiebesluit. 
 
Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

 Gemeentewet: Artikelen 96, 97, 99 
 Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers: hoofdstuk 3 
 Verordening voorzieningen raadsleden, commissieleden en steunfractieleden 2014 

(nr. 14.027) 
 
Beoogd effect 

 

De verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden in overeenstemming te 
brengen met de landelijke wet- en regelgeving, vigerende werkwijze in Veldhoven, en 
lokale keuzes. 
 

Argumenten 

 

1.1 Met ingang van 1 januari 2019 is een nieuwe rechtspositie raads- en 

commissieleden in werking getreden. 

 
In het rechtspositiebesluit 2019 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de 
rechtspositie van raadsleden en steunfractieleden. Onderstaand worden de 
belangrijkste wijzigingen kort genoemd.  
 
 Verhoging toelagen: in de artikelen 3.1.2 - 3.1.5 van het rechtspositiebesluit zijn 

de toelagen verhoogd voor de leden van een vertrouwenscommissie, de 
rekenkamercommissie, een onderzoekscommissie en een bijzondere commissie en 
voor de fractievoorzitters.  
In de artikelen 2, 3 en 4 van de verordening is dit verwerkt. 

 Uniformering reis- en verblijfkosten: raadsleden en steunfractieleden hebben 
aanspraak op een vergoeding van reis- en verblijfkosten binnen de gemeente. Dit 
is geregeld in artikel 3.1.7 en artikel 3.4.3.  
In artikel 5 van de verordening is dit verwerkt. 

 Indexcijfers: de indexeringsbepalingen voor de toelagen zijn aangepast.  
 Pensioenregeling: in artikel 3.1.9 is een grondslag opgenomen voor een 

pensioenregeling voor raadsleden.  
 Gemeenschappelijke bepalingen: in afdeling 3.3 is een aantal bepalingen 

opgenomen dat van toepassing is op raadsleden, burgemeester en wethouders. 
Met uitzondering van artikel 3.3.4 en 3.3.5 zijn deze bepalingen tevens van 
toepassing op steunfractieleden (zie artikel 3.4.4). Deze bepalingen hebben 
betrekking op: bewaken en beveiligen, ICT-voorzieningen, de vergoeding van 
kosten voor scholing, het lidmaatschap van een beroepsvereniging, voorzieningen 
voor bedrijfsgeneeskundige zorg, voorzieningen in verband met beroepsziekte of 
een dienstongeval en voorzieningen in verband met een structurele functionele 
beperking.  

 ICT-bepalingen: de ICT-bepalingen zijn aangepast aan het huidige fiscale regime. 
De meest significante wijziging is dat ICT-voorzieningen voor de duur van de 
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uitoefening van de functie ter beschikking worden gesteld. Het is niet meer 
mogelijk om een tegemoetkoming te verlenen.  
In artikel 7 van de verordening is dit verwerkt. 

In de "Aanvulling op de circulaire Invoering nieuwe rechtspositiebesluit: 
Overgangsrecht ICT" van het ministerie van BZK van 18 februari 2019 wordt het 
voornemen tot een overgangsregeling aangekondigd. De voorgenomen 
overgangsregeling is van toepassing op politieke ambtsdragers aan wie in 2018 
een tegemoetkoming of een vergoeding is verleend. De Verordening voorzieningen 
raadsleden, commissieleden en steunfractieleden 2014, vastgesteld op 25 maart 
2014, blijft daarom van toepassing op hen aan wie in 2018 een tegemoetkoming is 
verleend voor de aanschaf van een eigen tablet of computer. Er is bij hen geen 
sprake van verplichting tot terugbetaling. Op raads- en steunfractieleden aan wie 
in 2018 geen tegemoetkoming is verleend voor de aanschaf van een eigen tablet 
of computer is het nieuwe rechtspositiebesluit van toepassing. Zij kunnen een ICT-
voorziening in bruikleen ontvangen. 

 
1.2 Bij de lokale keuzes is de keuze gevolgd die de meerderheid van de 

gerespondeerde raadsleden op de vragenlijst heeft aangegeven. 

 
Naast bovenstaande wijzigingen van het rechtspositiebesluit die dwingend worden 
opgelegd, biedt het nieuwe rechtspositiebesluit lokale speelruimte die uitgewerkt dient 
te worden in een verordening. Alle bepalingen die reeds zijn vastgelegd in het 
rechtspositiebesluit en in de rechtspositieregeling, en waarin geen regelruimte is, zijn 
niet allemaal in de verordening opgenomen. De verordening behelst met name de 
artikelen waarin invulling wordt gegeven aan de lokale speelruimte die het 
rechtspositiebesluit biedt. 
 
Alle raadsleden hebben vanaf 27 mei 2019 voor een periode van vier weken de 
mogelijkheid gekregen om hun voorkeur voor de lokale keuzes via een digitale 
vragenlijst op te geven. De respons op de vragenlijst was 89%.  
Tijdens de vergadering van het presidium op 3 juli is de keuze gemaakt om bij de 
uitwerking van de verordening het oordeel van de meerderheid van de respondenten 
als uitgangspunt te nemen. 
 
Het betreft de volgende lokale keuzes: 
1. De regeling waarbij bij verordening kan worden bepaald dat ten hoogste 20% van 

de raadsvergoeding kan worden berekend naar het aantal bijgewoonde 
vergaderingen. 
Veldhoven: Door de meerderheid van de respondenten van de digitale vragenlijst 

wordt hier niet voor gekozen. 

2. De vergoeding voor reis- en verblijfkosten buiten het grondgebied van de 
gemeente. 
Veldhoven: Door de meerderheid van de respondenten van de digitale vragenlijst 

wordt hier niet voor gekozen. Daarmee wijkt de nieuwe verordening af van de 

huidige verordening. 

3. Toekenning van een aanvullende toelage voor raadsleden lid van een 
onderzoekscommissie en/of bijzondere commissie. 
Veldhoven: Een toelage van €120,- is verwerkt in de verordening. Echter, er zijn 

geen commissies (auditcommissie, werkgeverscommissie) aangemerkt als 

bijzondere commissie. 

4. Vergoeding van kosten voor raadsleden uit de inwonersklasse 7,8 en 9 in het 
kader van loopbaanoriëntatie. 
Veldhoven: Niet van toepassing. Veldhoven behoort tot inwonersklasse 5: 40.000-

60.000 inwoners.  

5. Een vergoeding voor voorzieningen in het kader van arbeidsongeschiktheid, 
ouderdom en overlijden; 
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Veldhoven: Door de meerderheid van de respondenten van de digitale vragenlijst 

wordt hier niet voor gekozen. 
6. De mogelijkheid om nadere regels te stellen voor scholing.  

Veldhoven: Dit is opgenomen in artikel 6 van de verordening, en veelal 

overgenomen uit de huidige verordening van 25 maart 2014. Voor de praktische 

uitvoerbaarheid ervan wordt voorgesteld (19.106) om de griffier te mandateren 

om scholingsaanvragen goed of af te keuren; 
7. Hogere vergoeding voor steunfractieleden waarbij sprake is van bijzondere 

beroepsmatige deskundigheid of een zwaardere taak. 
Veldhoven: Door de meerderheid van de respondenten van de digitale vragenlijst 

is gekozen om de huidige positie van steunfractieleden, inclusief de honorering en 

voorzieningen die zij momenteel hebben, te handhaven en te verwerken in 

verordening, waarbij zo veel als mogelijk wordt aangesloten bij de voorzieningen 

voor commissieleden, conform het rechtspositiebesluit. Er wordt niet gekozen voor 

het instellen van commissies en commissieleden.  
 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 Lokale keuzes zijn gemaakt op basis van de meerderheid van respondenten. 

 

De bovenstaande lokale keuzes zijn per digitale vragenlijst voorgelegd aan alle 
27 raadsleden. In totaal hebben 23 raadsleden gerespondeerd. In het 
presidium is besloten dat bij de verwerking van de lokale keuzes in de 
verordening de meerderheid (50%+1) de doorslag moet geven. Bij sommige 
keuzes was er eveneens een grote minderheid.  

 

Financiën 

 
De gewijzigde rechtspositie kan leiden tot extra kosten. Het is nu moeilijk in te 
schatten wat de exacte extra kosten zijn, maar naar verwachting zijn deze beperkt. 
Een eventuele overschrijding kan worden meegenomen in de kwartaalrapportages. 
 
Vergoeding raadsleden Bedrag 

Werkzaamheden €1.288,33 
Onkostenvergoeding €173,17 

Fractievoorzitter € 70 per maand, vermeerderd met € 10 voor 
elk raadslid dat de fractie telt, de 
fractievoorzitter zelf niet meegerekend. De 
toelage bedraagt ten hoogste € 150 per 
maand. 

Leden vertrouwenscommissie en 
rekenkamercommissie 

€120 per maand voor de duur van activiteiten 

Reiskosten bijwonen raadsvergaderingen: 
Openbaar vervoer 

Kosten volledig vergoed 

Reiskosten bijwonen raadsvergaderingen: 
Auto 

€0,19 onbelast per kilometer 

Reis- en verblijfkosten binnen de gemeente 
gemaakt voor de uitoefening van functie 

Kosten volledig vergoed 

ICT-middelen Ter beschikking stellen door de gemeente 
Niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in 
het gemeentebelang 

Kosten volledig vergoed 

 
Vergoeding steunfractieleden Bedrag 

Werkzaamheden €125 per maand 
Onkostenvergoeding €0 per maand 

Reiskosten bijwonen raadsvergaderingen: 
Openbaar vervoer 

Kosten volledig vergoed 

Reiskosten bijwonen raadsvergaderingen: 
Auto 

€0,19 onbelast per kilometer 
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Reis- en verblijfkosten binnen de gemeente 
gemaakt voor de uitoefening van functie 

Kosten volledig vergoed 

ICT-middelen Ter beschikking stellen door de gemeente 

Niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in 
het gemeentebelang 

Kosten volledig vergoed 

 
Communicatie en samenspraak 

 
Het onderwerp is drie maal in de vergadering van het presidium geagendeerd. Ieder 
raadslid heeft de mogelijkheid gekregen om zijn/haar mening te geven over de lokale 
regelruimte die het nieuwe rechtspositiebesluit biedt. 
 
Uitvoering / planning 

 
De verordening treedt in werking op 1 januari 2019 (met terugwerkende kracht). 
 
Bijlagen 

 
1. Verordening Rechtspositie Raads- en Steunfractieleden Veldhoven 2019 
2. Toelichting op de verordening ‘Rechtspositie raads- en steunfractieleden Veldhoven 

2019’ 
3. Verordening voorzieningen raadsleden, commissieleden en steunfractieleden 2014, 

vastgesteld op 25 maart 2014 
4. Link naar het Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers 
 
 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
Niet van toepassing. Het voorstel wordt rechtstreeks aan de raad voorgelegd. 
 
Reactie n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
Niet van toepassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Veldhoven/CVDR328105/CVDR328105_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Veldhoven/CVDR328105/CVDR328105_1.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2019-01-01/
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